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Gimimo data

1968 -07 - 14

Išsilavinimas
2011 – 2013
Kauno technologijos
universitetas

Viešojo administravimo regiono plėtros programa (348 akad. val.)
Projektas ,,Kauno miesto savivaldybės Institucijų ir įstaigos
valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių, pagal darbo sutartis,
kvalifikacijos tobulinimas strateginių tikslų įgyvendinimo srityse’’

2006 – 2008
Vilniaus pedagoginis
universitetas, Socialinės
komunikacijos institutas

Socialinio darbo (menų terapijos specializacijos)
Magistro laipsnis

2001 – 2005
Klaipėdos pedagoginis
universitetas

Edukologijos (ikimokyklinis ugdymas)
bakalauras

1983 – 1987
Kauno pedagoginė muzikos
mokykla

Ikimokyklinis ugdymas
Auklėtojos kvalifikacija

Darbo patirtis
2016 - 2017
2012 - 2016
2008 - 2012
1987 - 2012

UAB šeimos studija ,, Baltas mėnulis’’ vadovė
Kauno lopšelis – darželis ,,Želmenėlis’’direktorės pavaduotoja
ugdymui
Kauno lopšelis – darželis ,,Malūnėlis’’direktorės pavaduotoja ugdymui
Kauno lopšelis – darželis ,,Drevinukas’’auklėtoja

Kiti duomenys
Darbas kompiuteriu (MS Office);
Vairuotojo pažymėjimas (B kat., nuo 1993 m.);
Kalbos: lietuvių - gimtoji; anglų – vidutiniškai; rusų -puikiai

2016 m.

Nuo 2010 -

Įgyta III vadybinė kategorija
Lietuvos meno terapijos asociacijos narė

PRIEDAI
2005 04 27 parengė kvalifikacijos tobulinimo programą ,, Ikimokyklinio amžiaus
specialiųjų poreikių vaikų savęs vertinimo ypatumai. Aktyvūs darbo būdai su vaikais
ir tėvais. Organizavo seminarą Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogams.
2005 04 01 atliktas tyrimas ,, Vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų,
asmeninių santykių, socialinių emocijų ir vertybinių orientacijų ypatumai bei jų
įtaką savęs vertinimui’’ ir pristatytas Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų
pedagogams.
2006 11 27 dalyvavo tarptautiniuose teoriniuose – praktiniuose mokymuose ,, K.G
Jungo ir analitinės psichologijos perspektyvos meno terapijoje : mandalos ir
žaidimų su smėliu metodai’’
2007 06 08 dalyvavo tarpatutiniame praktiniame ir teoriniame seminare ,,Muzikos
terapija gerontologijoje ir geriatrijoje’’.
2007 12 14 dalyvavo Europos sąjungos ESF BPD projekte ,, Analitiko kompetencijų
tobulinimas ir taikymas organizacijose žmonių išteklių potencialo plėtrai skatinti,
įgijo andragogo tyrėjo ir analitiko kompetencijas.
2007 08 06 dalyvavo tarptautiniame Dailės terapijos kurse, bendradarbiaujant
Vilniaus pedagoginiam Universitetui, LDTTA ir Roehampton Universitetui,
Londonas, Jungtinė Karalystė
2008 08 04 dalyvavo ir baigė tarptautinės Dailės terapijos mokyklos kursą
2008 11 28 ,, Žmogaus psichologijos studijų’’ konferncija, pranešimas ,, Vaikų
psichoterapijos galimybės’’
2009 10 02 parengė kvalifikacjos tobulinimo programą ,,Dailės terapijos metodų
taikymas, dirbant su SUP vaikais. Pagal parengtą programą 2009m. kovo 17,18,19
vedė seminarą Kauno m. mokytojams ir specialistams.
Nuo 2009 12 01 Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos
,,Sveikatos želmenėliai’’ narė
Nuo 2010 08 20 Lietuvos meno terapijos asociacijos narė
2010-10-28 dalyvavo Švietimo ir ugdymo įstaigų mokytojų gerosios patirties
parodoje ,,Kūrybingumą skatinančių ugdymo metodų ir formų įvairovė’’ir parengė
metodinę medžiagą, skirta tėvams, ikimokyklinio ugdymo pedagogams, specialistams
,,Dailės terapijos metodų taikymas, dirbant su specialiųjų poreikių vaikais’’
2011 01 03 ,, Sveikatos želmenėlių’’ konkursui parengė medžiagą ,, Vaiko emocinė
sveikata’’
2011 07 28 dalyvavo Lietuvos Meno terapijos asociacijos organizuotame
kūrybiniame plenere ,,Susipažinti ir pažinti’’
2011 12 15 dalyvavo tarptautiniame moksliniame – praktiniame seminare ,, Dailės
terapijos metodai – šeimų konsultavime ir pristatė pranešimą ,, Dailės terapijos
taikymas, dirbant su specialiųjų poreikių vaikais’’
2011 – 2012 dalyvavo 4 sesijų, 200val. programoje ,, Mokyklos vadybos pagrindai’’
2012 03 20 ilgalaikio kūrybinio projekto Kauno m. pedagogams ,,Nepaprasta
kojinaitės istorija’’ koordinatorė.

2012 05 15 Kauno Socialinių paslaugų centre savanoriška veikla : vaikų užimtumo
organizavimas, taikant menų terapijos metodus.
2012 11 09 dalyvavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centro konferencijoje ,,Koks
ugdymas vaikui geras’’
2012- 2014 Kauno Technologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, viešojo
administravimo magistrantūros studijos programos išklausymas
2013 04 05 dalyvavo VDU Švietimo studijų centro organizuotuose mokymuose
,,Kūrybiško ugdymo(si) idėjos ir praktika’’
2013 01 10 dalyvavo VŠĮ Mokymų ir psichologinio konsultavimo centro teoriniame
praktiniame seminare ,,Vaiko psichologija per amžiaus tarpsnius’’
2013 05 07 dalyvavo Panevėžio rajono švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo
renginyje ,,Vaikų baimės. Kaip padėti?’’
2014 04 15 dalyvavo Kauno Dainavos mikrorajono ugdymo įstaigų konferencijoje
,,Aš dalinuosi. O tu?’’
2014 06 06 dalyvavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centro edukacinių kūrybinių
idėjų dirbtuvėse ,,Edukacinių motyvuojančių aplinkų kūrimas, pasitelkiant
projektines veiklas’’ ir pristatė pranešimą ,,Projektinės veiklos analizė ikimokyklinės
įstaigos kontekste’’
2015-01-29 dalyvavo respublikinėje Kauno pedagogų kvalifikacijos centro
ikimokyklinių įstaigų konferencijoje ,,Ikimokyklinio ugdymo organizavimas. Ką
galime daryti kitaip?’’
2015 02 02 – 04 dalyvavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centro mokymuose
,,Mokytojų, mokyklos vadovų lietuvių kalbos kultūros mokymo programoje.
2015 05 06 dalyvavo VŠĮ Psichologinio konsultavimo grupės seminare ,, Savęs
pažinimas – lengviausias kelias tobulėti’’
2015 06 09 organizavo respublikinę ikimokyklinių įstaigų vaikų aplinkosaugos
skatinimo konferenciją.
Padėkos
2014 06 01 Lietuvos Respublikos Seimas padėka ,,Už kūrybišką įstaigos
motyvuojančių edukacinių aplinkų kūrimą bei inovatyvias veiklas švietimo pagalbos
srityje.’’
2015 01 29 Lietuvos Respublikos Seimas padėka ,,Už orginalias idėjas edukacinių
aplinkų kūrime

