GYVENIMO APRAŠYMAS

ASMENINĖ
INFORMACIJA

Danutė Juškienė
Alyvų g. 1-5, Eigirdžių mstl., LT 88127, Telšių r., Lietuva.
Mobilusis telefonas: 861541680
El. paštas: dljuskiene@gmail.com
Lytis - moteris.| Gimimo data - 1957-09-22| Pilietybė - Lietuvos Respublikos

DARBO PATIRTIS
Įrašykite datas (nuo - iki)

Nuo 1997 m. rugpjūčio 25 d. ir šiuo metu dirbu Telšių r. Eigirdžių pagrindinės
mokyklos direktoriaus pareigose.
Gedimino g. 16, Eigirdžių mstl., LT 88127, Telšių r., tel. (8 444) 41698,
eigirdziai@gmail.com, www.eigirdziumokykla.lt
1997 m. Telšių rajono savivaldybėje kalbos tvarkytojo pareigos.
Žemaitės g. 14, LT87133 Telšiai, tel. (8 444) 54761, info@telsiai.lt
1981 - 1997 m. Telšių r. Eigirdžių pagrindinėje mokykloje lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojo pareigos.
Gedimino g. 16, Eigirdžių mstl. LT 88127 Telšių r., tel. 8 444 41898,
eigirdziai@gmail.com, www.eigirdziumokykla.lt
1980 - 1981 m. Telšių r. Ubiškės vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo
užklasiniam darbui pareigos.
Igno Vaišvilos g. Nr. 2, Ubiškės mstl. Telšių r., LT – 88188, Tel. 8 (444)
40369, ubiskesmokykla@gmail.com.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
Įrašykite datas (nuo - iki)

2002-2004 m. - viešojo administravimo Kauno technologijos universiteto
magistras. Diplomo numeris - M Nr.
Socialinių mokslų fakulteto viešojo
003282.
administravimo studijų programa (kodas
Magistro baigiamasis darbas ,,Švietimo 62103S207).
politikos įgyvendinimas: Telšių rajono
atvejis“
pedagoginis
institutas,
1976 - 1982 m. - vidurinės mokyklos Vilniaus
lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas. pedagogikos fakultetas, lietuvių kalbos ir
literatūros specialybės kursas.
Diplomo numeris - ЖB No 212286.

ASMENINIAI
GEBĖJIMAI
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B1
B1
B1
Telšių švietimo centro 2009 m. gruodžio 10 d. pažymėjimas Nr. 33689
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Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas - B1/B2: pažengęs vartotojas - C1/C2:
įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys
,
Bendravimo gebėjimai

Gebu pozityviai, atvirai, pagarbiai bendrauti ir bendradarbiauti darbe ir atlikdama
visuomenines pareigas, esu iniciatyvi, kūrybinga, pasitikinti savimi, gebu įtraukti
darbuotojus, tėvelius, socialinius partnerius planuojant, organizuojant mokyklos
veiklą, rengiant ir įgyvendinant projektus, vedant seminarus, konferencijas,
dalyvaujant Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos organizuotose diskusijose
su Lietuvos pagrindinių mokyklų vadovais ir valdžios institucijų atstovais.
Gebu dalytis patirtimi, konsultuoti mokytojus metodinės veiklos, vadovus
mokyklos personalo valdymo ir kitais klausimais.
Šias kompetencijas įgijau darbe, magistrantūros studijų metu, vesdama seminarus
ir konferencijose, dalyvaudama miestelio bendruomenės, organizacijos ,,Caritas“
veikloje.

Organizaciniai ir
vadovavimo gebėjimai

▪ Nuo 1997 m. atlikdama direktorės pareigas vadovauju mokyklos darbuotojų
kolektyvui, gebu burti komandas mokyklos strateginiam, veiklos bei ugdymo
planams rengti, įgyvendinti, mokyklos veiklai įsivertinti, analizuoju ir objektyviai
vertinu situaciją, iškilus problemoms ar dėl kitų objektyvių priežasčių, inicijuoju
pokyčius, įtraukiu mokyklos bendruomenę, socialinius partnerius.
▪ Nuo 1998 m. aktyviai dalyvauju Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos
veikloje, esu šios asociacijos tarybos narė, gebu organizuoti konferencijas,
vadovauti diskusijoms, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo Ministro
įsakymu buvau įtraukta į darbo grupę dėl visos dienos mokyklos sampratos,
veiklos organizavimo ir finansavimo modelio (2017-10-02 įsakymas Nr. V-735).
▪ Telkiu komandas ugdymo proceso tobulinimo, inovacinių metodų taikymo ir kt.
projektams rengti, juos vykdyti. Suburtos komandos projektams rengti ir jiems
įgyvendinti, kurioms vadovavau:
2018 - 2019 m. įgyvendintas 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų
veiklos tobulinimas“ priemonės Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Mokinių mokymosi
mokytis kultūra“ projektas – Vilniaus Jeruzalės progimnazija ir Telšių r. Eigirdžių
pagrindinė mokykla projekto vykdymo partnerės;
2014 ir 2015 m. – Šalies mokymo įstaigų bendrų edukacinių veiklų projekto
konkurso ,,Būkime kartu“ projektas ,,Išskleiskim draugystei sparnus“ – mokykla
bendradarbiavo su švietimo įstaigomis, kuriose mokomasi ne valstybine kalba:
lenkų (Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazija), žydų
(Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija);
2008 m. Vaikų socializacijos programų rėmimo projektas ,,Pažink save ir kitus“;
2010 m. - ,,Tėvų pramintu mokyklos taku ir aš einu“ (pastatytas stogastulpis
,,Mokyklai – 100“, parengta ir išleista knygelė apie mokyklą ,,Tėvų pramintu taku
į mokyklą ir aš einu“, sukurti mokyklos simboliai, surengta jubiliejinė 100 metų
šventė ir kt.).

Pageidaujamoms
pareigoms reikalingi
gebėjimai

▪ Mano kompetencija ir kvalifikaciniai reikalavimai atitinka keliamus
reikalavimus pretenduoti į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus
aukštąsias mokyklas) vadovo pareigas: geri strateginio ir kolegialaus valdymo,
finansinių išteklių planavimo ir pritraukimo iš papildomų šaltinių, mokyklos
2

GYVENIMO APRAŠYMAS

veiklos, ugdymo proceso, švietimo pagalbos mokiniams organizavimo įgūdžiai
Domiuosi švietimo politikos naujovėmis, tobulinau vadybines kompetencijas
seminaruose (Ugdymo plėtotės centre 2018 m. gruodžio 11-12 d. ir 2019 m.
vasario 11 d. seminaras ,,Vadybinių kompetencijų ugdymas per asmeninę patirtį
(ketinatiems tapti švietimo įstaigų vadovais)”, 2019-02-11 pažymėjimas Nr. KT5933, 2017 m. vasario 9-10 d. ir balandžio 19 d. ,,Kokybiškos lyderystės
kūrimas (daugiau nei 3 metus dirbantiems mokyklų vadovams)” 2017-04-19
pažymėjimas, Nr. KT-2023.
▪ Vadovauju pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, inicijavau pedagogų
bendruomenei kvalifikacijos tobulinimo renginius, kuriuose jie įgijo ir taikė
mokinių mokymosi mokytis, pozityvaus ir kūrybiško ugdymo bei vertinimo,
atsižvelgiant į mokinio individualias galimybes, skatinant individualią kiekvieno
mokinio pažangą, kompetencijas.
▪ Gebu vertinti pedagogų ir kitų darbuotojų darbą: esu mokyklos Mokytojų ir kitų
pedagoginių darbuotojų atestacijos komisijos pirmininkė, Telšių rajono
savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui delegavus, vertinau
Telšių rajono mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų, siekiančių įgyti
mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, dalykinę ir metodinę
kompetenciją (Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto
skyriaus 2020-05-28 pažyma apie dalyvavimą mokytojų praktinės veiklos
vertinime Nr. ŠV8 – 10).
▪ Inicijavau mokyklų ir kitų institucijų partnerystę, vykdyti bendri projektai su
Vilniaus, Šalčininkų, Telšių ir kitų rajonų švietimo įstaigomis, švietimo centrais,
seniūnija, vietos bendruomenėmis, buvusiais mokiniais.
▪ 1996-12-03 suteikta lietuvių kalbos mokytojo metodininko kvalifikacija,
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pažymėjimas A Nr.
028657.
▪ 2012 m. birželio 5 d. buvo suteikta antra vadybos kvalifikacinė kategorija, o
2017 m. birželio 6 d. patvirtinta atitiktis šiai kategorijai. Mokyklos vadovo
atestacijos pažymėjimas A Nr. 003107, išduotas Telšių rajono savivaldybės
MVAK.
Skaitmeniniai gebėjimai

ĮSIVERTINIMAS
Informacijos
apdorojimas

Komunika
cija

Turinio
kūrimas

Saugos
reikalavim
ų
išmanymas

įgudęs
vartotojas

įgudęs
vartotojas

įgudęs
vartotojas

pažengęs
vartotojas

Problemų
sprendimas
pažengęs
vartotojas

Lygmenys: pradedantis vartotojas - pažengęs vartotojas - įgudęs vartotojas
Skaitmeninė kompetencija - Įsivertinimo lentelė
Geri darbo su Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet Explorer
programomis įgūdžiai. Šios kompetencijos tobulintos darbe, seminaruose,
magistrantūros studijų metu, kursuose ir mokymuose.
Išklausyti kursai:
2010 m. Ugdymo plėtotės centro akreditacijos AP Nr. 003 pažymėjimas Nr.
000455 ,,Mokyklų vadovo kompiuterinio raštingumo pagrindai“;
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2007 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
informacinių technologijų centro pažymėjimas, Nr. M1-5556 ,,Informacinių
technologijų naudojimo edukologiniai aspektai“.

Kiti gebėjimai
Vairuoju automobilį
Publicistinio stiliaus tekstų
kūrimas, redagavimas.

▪ B grupės vairuotojo pažymėjimas, Nr. R0671781.
▪ Leidinių rengimas spaudai, redagavimas, straipsnių rašymas (parengtos trys
knygelės apie mokyklą spaudai, dvi išleistos: ,,Mokykla ant šimtmečio slenksčio“
2005 m., ,,Tėvų pramintu taku į mokyklą ir aš einu“, 2010 m., ruošiama
spausdinti ,,Eigirdžių mokykloje buvo gera“, 2020).

PAPILDOMA
INFORMACIJA
Konferencijos, seminarai

Narystės

▪ 2019 m. lapkričio 28 d. parengiau kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Žemaitėjė,
to mona žemė gėmtuojė“, organizavau konferenciją Žemaitijos regiono mokykloms
ir skaičiau pranešimą ,,Žemaitėjės žemie užaugėn būkem tvėrtė kap tėi lauka kūle“
(Telšių švietimo centro 2020-05-25 pažyma Nr. 20 LE-005 ,,Pažyma apie Danutės
Juškienės parengtą programą, organizuotą konferenciją ir skaitytą pranešimą“).
▪ 2017 m. lapkričio 30 d. parengiau kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Žemaičių
etnokultūros ugdymo svarba asmenybės tapatumui, identiteto išsaugojimui per
kalbą, vizualinius menus, muziką, papročius, gyvenimo būdą“, organizavau ir
vedžiau konferenciją. (Telšių švietimo centro 2017-12-01 pažyma Nr. 13 LE-049
,,Dėl Danutės Juškienės parengtos kvalifikacijos programos ir organizuotos
konferencijos“) .
▪ 2013 m. lapkričio 29 d. organizavau teorinę praktinę konferenciją ,,Išlek gervelė“ ir
skaičiau pranešimą ,,Telšių mokyklų darbai puoselėjant gimtąją tarmę“. (Telšių
švietimo centro 2013-12-03 pažyma Nr. 13 LE-049 ,,Dėl Danutės Juškienės
parengtos kvalifikacijos programos ir organizuotos konferencijos“) .
▪ 2008 m. birželio 6 d. organizavau konferenciją ,,Kuo patraukli pagrindinė
mokykla?“ Telšių apskrities pagrindinių mokyklų vadovams (Telšių švietimo centro
2008-06-11 pažyma Nr. 23 ,,Dėl Danutės Juškienės vestos konferencijos“).
▪ 2008-12-12 dalyvavau seminare ,,Gabus vaikas tarp mūsų“ skaičiau pranešimą
,,Gabių vaikų ugdymo galimybės, problemos ir jų sprendimo būdai“, moderavau
seminaro dalyvių grupinį darbą. Telšių švietimo centro 2012-12-12 pažyma Nr. 78
,,Dėl Danutės Juškienės dalyvavimo seminare“.
Nuo 2002 m. ir dabar esu Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos tarybos narė
(pažyma ,,Dėl pareigų Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijoje“ 2020-05-25 Nr. S4).
Nuo 2004 m. ir dabar - Telšių r. Eigirdžių miestelio bendruomenės tarybos narė.
Nuo 1998 m. ir dabar - Telšių vyskupijos organizacijos ,,Caritas“ savanorė (Telšių
vyskupijos Caritas 2020-05-27 pažyma ,,Dėl Danutės Juškienės savanoriškos veiklos
,,Caritas“ organizacijoje“ Nr. 1) .

PRIEDAI
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Prie CV pridedamos dokumentų kopijos:
▪ Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto diplomo (1 lapas);
▪ Viešojo administravimo magistro diplomo ir jo priedo (2 lapai);
▪ Mokyklos vadovo atestacijos pažymėjimo A Nr.000354 (1 lapas);
▪ Mokytojo metodininko atestacijos pažymėjimo Nr. 028657 (1 lapas);
▪ Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 2020-0528 pažyma Nr.ŠV8-10 (1 lapas);
▪ Telšių vyskupijos Caritas 2020-05-27 pažymos Nr. 1 (1 lapas);
▪ Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos 2020-05-25 pažymos Nr. S-4 (1 lapas);
▪ Telšių švietimo centro 2020-05-25 pažymos Nr. 20 LE-005 (1 lapas);
▪ ES projekto ,,Mokinių mokymosi mokytis kultūra“ lėšomis lektorės Giedrės
Lečickienės kursų 2019-04-29 pažymėjimo Nr. 20190429/12 (1 lapas);
▪ Telšių švietimo centro 2019-02-22 pažymėjimo Nr. 19 KR-205 (1 lapas);
▪ Ugdymo plėtotės centro 2019-02-11 pažymėjimo Nr. KT-5933 (1 lapas);
▪ Telšių švietimo centro 2018-02-02 pažymėjimo Nr.18KR-84 (1 lapas);
▪ Ugdymo plėtotės centro 2017-04-19 pažymėjimo Nr. KT-2023 (1 lapas);
▪ Telšių švietimo centro 2017-12-01 pažymos Nr. 13 LE-049 (1 lapas);
▪ Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017-10-02 įsakymo Nr. V-375
(2 lapai);
▪ Telšių švietimo centro 2013-12-03 pažymos Nr. 13 LE-049 (1 lapas);
▪ Telšių švietimo centro 2012-12-12 pažymos Nr. 78 (1 lapas);
▪ Ugdymo plėtotės centro akreditacijos AP Nr. 003 pažymėjimo Nr. 000455, 2010
m. (1 lapas);
▪ Telšių švietimo centro 2008-06-11 pažymos Nr. 23 (1 lapas);
▪ Telšių švietimo centro 2009 m. gruodžio 10 d. pažymėjimo Nr. 33689 (1 lapas).
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