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Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija skelbia konkursą Vasario 16-osios gimnazijos 

Hiutenfelde, Vokietijoje direktoriaus/ės pareigoms užimti 

 

Apie mus: 
Vasario 16-osios gimnazija, įsikūrusi Vokietijoje, Hiutenfelde, gyvuoja nuo 1951 metų, siekdama užsienyje 

gyvenantiems lietuvių kilmės vaikams sudaryti sąlygas puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas. 1999 metais 

gimnazija įgijo Vokietijos valstybės pripažintos dvikalbės mokyklos statusą, suteikiantį teisę išduoti vokišką 

brandos atestatą.  Šiuo metu gimnazijoje dirba 37 darbuotojai, mokosi virš 200 lietuvių, vokiečių ir kitų tautybių 

mokinių. Prie gimnazijos veikia bendrabutis. 

Mokykla teikia didelę reikšmę mokinių individuliam vystymui ir jų asmeniniam tobulėjimui, tuo prisdėdama 

prie optimalaus jų gebėjimo savarankiškai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame gyvenime. 

 

Jūsų profilis: 
 Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas; 

 Vadovavimo patirtis (ne mažiau kaip vieneri metai);  

 Pedagoginės žinios  ir patirtis švietimo srityje būtų privalumas; 

 Esminės žinios apie Vokietijos mokyklų sistemą ir Vokietijos įstatymus (arba atitinkamas noras gilinti 

turimas žinias); 

 Vadovavimo komandai įgūdžiai, gebėjimas priimti sprendimus, bendradarbiauti bei spręsti konfliktus; 

 Gebėjimas planuoti, organizuoti, įtikinti bei įgyvendinti; 

 Atvirumas ir tolerancija tarpkultūrinėje aplinkoje; 

 Aiškus strateginis, analitinis, į sprendimus bei į resursus orientuotas požiūris ir mąstymo būdas; 

 Labai geros lietuvių ir vokiečių kalbos žinios (raštu ir žodžiu), pageidautina geros anglų kalbos žinios; 

 Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office programos Word, Excel, PowerPoint, interneto 

naršyklės). 

 

Jūsų užduotys: 
 Lietuviškos gimnazijos Vokietijoje tradicijos tęstinumo užtikrinimas ir modernios mokyklos vizijos 

vystymas ir įgyvendinimas, bendradarbiaujant su Gimnazijos kuratorija; 

 Vadovavimas gimnazijai ir bendrabučiui; 

 Gimnazijos kolektyvo vadyba, motyvacija, vystymas bei darbinės atmosferos užtikrinimas; 

 Atstovavimas Vasario -16 gimnazijai ir ryšių palaikymas su Heseno žemės institucijomis, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Vokietijos lietuvių bendruomene, gimnazijos mokinių 

tėvais, gimnazijos rėmėjais, vietos bendruomene;  

 Atstovavimas Vasario -16 gimnazijai, bendradarbiavimas ir kooperavimasis su kitomis mokyklomis bei 

partneriais;  

 Resursų planavimas ir ekonominė atsakomybė už gimnaziją ir bendrabutį; 

 Marketingo priemonės gimnazijai priklausančiam bendrabučiui; 

 Kokybiškų ir vertingų ugdymo/mokymo paslaugų tiekimo mokiniams/ėms užtikrinimas. 

 

Paraiškos dokumentus (CV, motyvacinį laišką, išsilavinimą liudijančius dokumentus, rekomendacijas) iki 

gegužės 15 dienos siųskite adresu: 

bewerbung@litauischesgymnasium.de 

Daugiau apie Vasario 16-osios gimnaziją internete: www.gimnazija.de 

mailto:bewerbung@litauischesgymnasium.de

