GYVENIMO APRAŠYMAS
ASMENINĖ INFORMACIJA
Vardas

Diana

Pavardė

Stachnovič

Gimimo data

1967-08-08

Telefonas (-ai)

+370 52 459 127

El. paštas (-ai)

diana.stachnovic@skorinosgimnazija.lt

PROFESINĖ PATIRTIS
Data: nuo – iki
Darbovietė
2015-12-02
iki šiol

–

Vilniaus
Pranciškaus
Skorinos gimnazija

2008 – 2015

1994 – 2015

2009 – 2012

Pareigos

LEU

Direktorė

Veiklos aprašymas
Demokratinio
švietimo
įstaigos
valdymo užtikrinimas; švietimo
politikos įgyvendinimas; strategijos
rengimas,
jos
įgyvendinimo
organizavimas; bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais; gimnazijos
projektų
valdymas;
edukacinės
aplinkos kūrimas ir tobulinimas.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Dalyvavimas rengiant gimnazijos
strateginį, metinės veiklos ir ugdymo
planus; tvarkaraščio ir tarifikacijos
rengimas,
mokinių
tėvų
informavimas ir švietimas, ugdymo
proceso priežiūra.

Baltarusių ir rusų
kalbų mokytoja
metodininkė

Bendrųjų ugdymo programų (baltarusių
ir
rusų
kalbų)
įgyvendinimas;

Dabartinės
baltarusių kalbos
(sintaksės ) ir
kalbos didaktikos
dėstytoja

Programų sudarymas ir jų
įgyvendinimas, paskaitų rengimas ir
skaitymas

bendravimas ir bendradarbiavimas su
mokinių tėvais

IŠSILAVINIMAS
Institucija, mokymosi laikotarpis

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:

Gardino valstybinis universitetas,
Baltarusijos Respublika (1984 –
1989)

Diplomas TB-1 Nr.001379
Filologo-dėstytojo kvalifikacija
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KVALIFIKACIJA
Kalbų mokėjimas:
Gimtoji kalba (-os) – baltarusių.
Valstybinės kalbos mokėjimo lygis (jei išsilavinimas įgytas ne lietuvių kalba) – B2.
Užsienio kalbos (pildant lentelę įrašomas kalbos mokėjimo įsivertinimas: prastai, patenkinamai,
gerai, labai gerai, puikiai)
Kalba
Prancūzų
Lenkų
Rusų

Klausymas
patenkinamai
patenkinamai
puikiai

Skaitymas
patenkinamai
patenkinamai
puikiai

Kalbėjimas
patenkinamai
patenkinamai
puikiai

Rašymas
patenkinamai
patenkinamai
puikiai

Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas,
profesionalas) – Microsoft Office programos (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Movie Maker) –
įgudęs vartotojas;
Vadybinė kvalifikacinė kategorija – III;
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – baltarusių kalbos mokytoja metodininkė; rusų kalbos mokytoja
metodininkė.
NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA
Data (nuo – iki)
Organizacija, pareigos/atsakomybės
Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimas,
2013 – iki šiol
viceprezidentė

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
(Surašykite svarbiausius kursus ir seminarus, lankytus ar baigtus per paskutinius 10 metų)
Data
Pavadinimas
Vieta, trukmė
2009 m. sausio 20 d.
„Vaikų turizmo renginių
VšĮ „Viskas darbdaviams“,
vadovas“.
Pažymėjimo Nr.00068.
2009 m. lapkričio 19 d.,
Kursai „Mokyklų vadovų
Ugdymo plėtotės centras, Vilnius,
gruodžio 7 d.
kompiuterinio raštingumo
44 ak.val.
pagrindai“.
Pažymėjimo Nr.000325.
2010 m. vasario 26 d.
Seminaras „Mokyklos
Vilniaus pedagoginis universitetas
veiklos kokybės vertinimas: Profesinių kompetencijų tobulinimo
vidaus ir išorės audito
institutas, 6 val.
sąveika“.
Pažymėjimo Nr.251.
2010 m. gegužės 18 d.
Seminaras „Vertinimas –
Vilniaus pedagoginis universitetas
integrali ugdymo turinio
Profesinių kompetencijų tobulinimo
dalis“.
institutas, 6 val.
Pažymėjimo Nr.1775.
2011 m. kovo 22 – 24 d, Kursai „Specialioji
Ugdymo plėtotės centras, Vilnius,
kovo 31– balandžio 1 d. pedagogika ir specialioji
60 ak. val.
psichologija“.
Pažymėjimo Nr. 003095.
2011 m. balandžio 6 d.
Seminaras „Pagrindiniai
Vilniaus pedagoginis universitetas
konfliktai klasėje ir jų
Profesinių kompetencijų tobulinimo
prevencija“.
institutas, 6 val.
Pažymėjimo Nr.1441.
2011 m. balandžio 21 d. 4 sesijų kursai „Mokyklos
Ugdymo plėtotės centras, Vilnius,
vadybos pagrindai“.
200 ak. val.
Pažymėjimo Nr.003009.
2012 m. kovo 26 d.
Seminaras „Aktyvieji
Vilniaus pedagoginis universitetas
mokymosi metodai
Profesinių kompetencijų tobulinimo
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šiuolaikinėje mokykloje“.
2012 m. birželio 6 d.

Mini mokymas „Pamokos
struktūros kokybė“.

2012 m. lapkričio 13 d.

Seminaras „Mokymosi
motyvacijos skatinimas“.

2013 m. vasario 19 d.

Seminaras „Mokykla-tėvaivaikai“.

2013 m. gegužės 24 d.

Seminaras „Naujos
galimybės planuojant
mokyklos ugdymo turinį
2013-2015 mokslo metais“.
Seminaras „Veiklos
dokumentų rengimas ir
valdymas bei profesionalaus
biuro administravimas“.
Seminaras „Efektyvus
ugdymo įstaigos veiklos
valdymas“.

2013 m. lapkričio 7 d.

2013 m. lapkričio 5 d.

2014 m. kovo 17 – 28 d.
2014 m.
lapkričio 10 – 15 d. ir
lapkričio 17 – 21 d.
2014 m. gruodžio 3 d.

institutas, 6 val.
Pažymėjimo Nr.1147.
Ugdymo plėtotės centras,
18 ak. val.
Pažymėjimo 2012-06-06 Nr.1.3.2.4.-0201-01, Vilnius.
Vilniaus pedagoginis universitetas
Profesinių kompetencijų tobulinimo
institutas, 6 ak. val., Vilnius
Lietuvos edukologijos universitetas
Profesinių kompetencijų tobulinimo
institutas, 6 val.
Pažymėjimo Nr.689.
Mokyklų tobulinimo centras, Vilnius,
6 ak. val.
Pažymėjimo Nr. AH-3805
Administracijos darbuotojų asociacija,
Vilnius, 8 ak. val.
Pažymėjimo Nr.5532.

Lietuvos edukologijos universitetas
Profesinių kompetencijų tobulinimo
institutas, 6 ak. val.
Pažymėjimo Nr.2704.
Vertinimas ir įsivertinimas
Akreditacijos pažyma Nr. EV3 – 10pamokose.
3257
Kursai „Kompiuterinis
Lietuvos edukologijos universitetas
raštingumas“.
Profesinių kompetencijų tobulinimo
institutas, 80 ak. val.
Pažymėjimas PK9 Nr.3055.
Seminaras „IQES online
Panevėžio pedagogų švietimo centras,
sistemos galimybės mokytojų 8 val.
profesinei kompetencijai
Pažymėjimo Nr.65643.
tobulinti panaudojant
kolegialų grįžtamąjį ryšį“.

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA
(Surašykite svarbiausius paskutinių 10 metų projektus, kuriuose dalyvavote/dalyvaujate;
konferencijas, kuriose skaitėte pranešimus; mokslinius ar metodinius straipsnius, jeigu esate
parašęs.)
Trumpas aprašymas (pagrindinis tikslas/tema, veikla,
Data
Projektas, konferencija
rezultatai)
2012 – MVGP „Comenius“
Dalyvavimas mokymosi visą gyvenimą programoje
2014
daugiašalės mokyklų
(MVGP) „Comenius“ daugiašalės mokyklų partnerystės
partnerystės projekte
projekte „From Icarus to interplanetary travels“,
„From Icarus to
Projektas vertingas tuo, kad mokytojai ir mokiniai turi
interplanetary travels“
galimybę apsilankyti įvairiose šalyse, susipažinti su jų
švietimo sistema, pasidalyti patirtimi, susirasti naujų draugų.
(„Nuo Ikaro iki
tarpplanetinių skrydžių“)
darbo grupės narė

2014
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Metodinių rekomendacijų „Pagrindinio ugdymo Tautinių mažumų gimtųjų kalbų
rengimas
Pagrindinio programai įgyvendinti rašymo gebėjimų formuojamojo ir
baltarusių kalbos
ugdymo Tautinių mažumų diagnostinio vertinimo pavyzdžiai
pamokose
(5-6
klasės)“
metodinių
rekomendacijų
rengimo
gimtųjų kalbų programai
darbo grupės narė.
įgyvendinti.

2013

Skaitmeninių mokymo
priemonių kūrimo
projektas „Ugdymo turinio
naujovių sklaidos
modelis“.

Skaitmeninės mokymo priemonės (SMP) Tautinių mažumų
gimtųjų kalbų mokymui (baltarusių kalbai) Mokymosi
objekto rinkinių (4 MO) rengimo darbo grupės narė.

2011

Vidurinio ugdymo
(Tautinių mažumų
gimtosios kalbos – lenkų,
rusų, baltarusių, vokiečių)
bendrųjų programų
projekto rengimas. Darbo
grupės narė

Vidurinio ugdymo (Tautinių mažumų gimtosios kalbos baltarusių) bendrosios programos rengimo darbo grupės
narė.
http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/vidurinis_ugdymas
_bendras.aspx

Data 2015-12-10

