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DARBO PATIRTIS
1994-01-10–Šiuo metu

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja
Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla, Kauno r. (Lietuva)

1991-08-25–1994-01-09

Pradinių klasių mokytoja
Kauno r. Kačerginės vidurinė mokykla, Kauno r. (Lietuva)

1989-01-09–1991-08-24

Istorijos mokytoja
Kauno r. Ežerėlio vidurinė mokykla, Kauno r. (Lietuva)

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
2018-06-02–2020-02-28

Verslo vadybos magistras
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Vilnius (Lietuva)

1985-09-01–1991-04-05

Vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja
Vilniaus pedagoginis institutas, Vilnius (Lietuva)

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba
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Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu
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B1

B1

rusų
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Anglų kalbos kursai B1 lygis (Kauno rajono švietimo centras)

C1

B2

B2

B2

Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys - Įsivertinimo lentelė

Bendravimo gebėjimai
Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai dirbant komandoje.
Organizacijos veiklos planavimo, veiklos vertinimo ir įsivertinimo, švietimo įstaigos vadybos. Gebu
vadovauti darbo grupėms, koordinuoti pedagoginę, darbo grupių projektinę veiklą. Organizuoti
renginius.
Esu valstybinių brandos egzaminų vyr. vykdytoja.
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Kiti gebėjimai

Rima Veličkienė

1987 metais VPI įgijau ekskursijų vadovo visuomeninę profesiją.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Konferencijos

▪ 2014 m. bendradarbiaudama su Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir
sporto skyriumi, Kauno rajono švietimo centru organizavau mokykloje konferenciją pedagogams
„Inovatyvūs ir netradiciniai mokymo metodai, ugdant mokinių kompetencijas".
▪ 2019 m. bendradarbiaudama su Kauno rajono švietimo centru organizavau mokykloje koferenciją
pedagogams ,,Informatikos gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse".
▪ Dalinausi patirtimi su mokyklos ir rajono pedagogais, skaičiau pranešimus konferencijose:
▫ 2001 m. pranešimas Kauno apskrities istorinėje - kraštotyrinėje konferencijoje Jonavoje;
▫ 2002 m. „Istorijos ugdymo turinio kaita. Nauji vadovėliai." Kauno rajono švietimo centre;
▫ 2003 m. „Mokyklos ir bendruomenės bendradarbiavimo formų paieška" Kauno rajono mokytojų
konferencijoje „Edukacinių novacijų diegimas ugdymo įstaigose";
▫ 2004 m. „Sėkminga pamoka" MTP konferencijoje Kauno r. Zapyškio pagrindinėje mokykloje;
▫ 2014 m. ,,Mokinių kompetencijų ugdymas naudojant kompiuterines programas" Kauno r.
mokytojų konferencijoje ,,Inovatyvūs ir netradiciniai mokymo metodai, ugdant mokinių
kompetencijas";
▫ 2014 m. „Mokyklos vadovų vaidmuo mokinių sveikatos ugdymo ir stiprinimo procese"
konferencijoje ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų judėjimo plėtra Kauno regione";
▫ 2015 m. „Standartizuotų testų rezultatų panaudojimas mokinių mokymosi pasiekimams gerinti"
Kauno r. mokyklų mokytojų konferencijoje ,,Standartizuotų testų taikymo mokyklose 2014 m.
rezultatai ir jų panaudojimo ugdymo kokybei gerinti galimybės";
▫ 2015 m. „Vaikų sveikatos ugdymas ir stiprinimas mokykloje" Respublikinėje konferencijoje
,,Vaikų, turinčių sveikatos sutrikimų, optimalaus mokymo(si) link";
▫ 2018 m. „Laisvės kelias istorijos tėkmėje" tarptautinėje - praktinėje konferencijoje, skirtoje
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui;
▫ 2018 m. „Vadovų veiklos indėlis stiprinant psichinę ir emocinę sveikatą ugdymo įstaigoje"
Nacionalinėje sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo konferencijoje „Socialinė ir emocenė sveikata
Lietuvos geros mokyklos kontekste";
▫ 2018 m. „Lietuvos (Žagarės) regioninių parkų istorinis paveldas - mokinių asmenybės ūgčiai"
Žagarės regioniniame parke vykusių vasaros kursų kūrybinių stovyklų „Gamtinis ir kultūrinis
paveldas - mokinių gebėjimų ugdymui" dalyviams;
▫ 2019 m. „Informatikos ugdymo organizavimas pradinėse klasėse" respublikinėje
konferencijoje „Informatikos gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse";
▫ 2019 m. „Profesinis dialogas kaip būdas siekti sėkmingesnio mokinių ugdymo(si)" LL3
konferencijoje „Pozityvioji komunikacija ugdymo(si) rezultatams: patyrimai ir perspektyvos".

Projektai

Koordinavau darbo grupių veiklą projektuose:
▪ 1999 m. „Informacijos technologija mokytojų kambaryje";
▪ 2001 - 2003 m. ŠMM projektas „Pagrindinė mokykla - besimokanti organizacija";
▪ 2002 m. „Mokyklų tobulinimo programa" I etapas;
▪ 2006 - 2008 m. COMENIUS 1 - okyklų partnerystės mokyklos tobulinimo projektas „Mokymo
kokybės patikrinimas vykdant vidinį ir išorinį vertinimą";
▪ 2013 m. „Sveikatingumo stiprinimo patirčių tiltai";
▪ 2014 m. „Judėk aktyviai, auk sveikai";
▪ 2015-2017 m. ERASMUS+ projektas „Geresnis švietimas – geresnis mokymasis";
▪ 2016-2017 m. „Samsung Mokykla ateičiai";
▪ 2018-2020 m. „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas
bendrajame ugdyme“ (2.2 veikloje ,,Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas,
išbandymas ir diegimas”);
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▪ 2018-2020 m. ,,Matematikos pasiekimų gerinimas sukuriant ir efektyviai panaudojant inovatyvias
erdves" Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0072.
Seminarai

Vedžiau seminarus:
▪ 2000 m. „Istorija ir integruotas mokymas" Kauno rajono švietimo centre;
▪ 2004 m. skaičiau pranešimą „Zapyškio pagrindinės mokyklos bendradarbiavimo formos"
seminare „Švietimo valdymo institucijų bendradarbiavimas" Kauno rajono mokyklose;
▪ 2004 m. „Integruotos pamokos ir mokymosi motyvacija" Kėdainių švietimo centre;
▪ 2006 m. „MTP intelektualinės investicijos. Mokyklos bendradarbiavimo formos." apskričių ir
savivaldybių švietimo padalinių vedėjų seminare „Gerosios patirties sklaida savivaldybėse";
▪ 2008 m. „Klasės auklėtojo vaidmuo" Kauno rajono švietimo centre;
▪ 2009 m. „Bendrųjų, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų atnaujinimas" mokyklų vadovams
Kauno rajono švietimo centre.
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