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Danutė Teškevičienė

Telefonas(-ai)

8(37)42 55 64

El. paštas(-ai)

tdanute@gmail.com

Pilietybė
Gimimo data
Lytis

8 679 50502

Lietuvė
1957-07-09
Moteris

Darbo patirtis
Datos 01/09/82 – iki šiol
Profesija arba pareigos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės veiklos (ugdymo planai, strateginis planas, metinė veiklos programa) planavimas ir analizė,11-12 klasių
pedagoginio proceso priežiūra mokykloje, mokyklos abiturientų duomenų tvarkymas NEC duomenų
perdavimo sistemoje KELTAS, pritaikytų ir individualizuotų programų įgyvendinimo analizė, pamokų
tvarkaraščių ir pedagogų tarifikacijos rengimas, vadovavimas viešųjų pirkimų komisijos darbui, gamtos ir
tiksliųjų mokslų metodinės grupės veiklos koordinavimas, mokymo namuose, Kauno apskrities
priklausomybės ligų centre bei pavienio mokymosi organizavimas,

Darbovietės pavadinimas ir adresas
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokykla
Aukštaičių 78, Kaunas
Švietimas

Išsilavinimas
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai, profesiniai
gebėjimai

1975 rugsėjis-1980 birželis
Fizikos dėstytojo
Fizika, astronomija

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, Vilniaus Universitetas
pavadinimas ir tipas

Asmeniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Gimtoji kalba(-os)

Lietuvių

Kita kalba(-os)
Įsivertinimas

Supratimas

Europos lygmuo*

Klausymas

Kalbėjimas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Rašymas

Informacijos
pateikimas žodžiu

Anglų kalba

B2

Pažengęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

A1

Pradedantysis
vartotojas

A1

Pradedantysis
vartotojas

A1

Pradedantysis
vartotojas

Rusų kalba

C2

Įgudęs
vartotojas

C2

Įgudęs
vartotojas

C2

Įgudęs
vartotojas

C2

Įgudęs
vartotojas

C2

Įgudęs
vartotojas
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* Bendrieji Europos kalbų metmenys

Socialiniai gebėjimai ir
kompetencijos
Organizaciniai gebėjimai ir
kompetencijos
Darbo kompiuteriu gebėjimai ir
kompetencijos
Vairuotojo pažymėjimas(-ai)
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Komunikabilumas, gebėjimas spręsti problemines situacijas, atsakingumas, iniciatyvumas, tolerancija
Sugebėjimas dirbti komandoje, vadovauti ir koordinuoti grupių darbą, organizuoti atskirų mokyklos
veiklos sričių darbą
WORD, EXCEL, POWER POINT ir kt. programos; statistinių duomenų rinkimas ir apdorojimas

B kategorijos nuo 2007 metų
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