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Nuo 1991 m. rugpjūčio 26 d. iki dabar
Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Pradinių klasių mokinių ugdymas
Utenos Krašuonos progimnazija, V. Kudirkos- 5, Utena

Ugdymo paslaugų teikimas

Išsilavinimas
Datos 2009 m. rugsėjis- 2011 m. birželis
Kvalifikacija Informatikos inžinerijos magistras
Pagrindiniai Nuotolinio mokymo informacinės technologijos
dalykai, profesiniai
gebėjimai

Įstaigos, kurioje
įgytas išsilavinimas, Kauno technologijos universitetas
pavadinimas ir tipas
Datos 1987 m. rugsėjis- 1991 m. birželis
Kvalifikacija PMPM+ PTM auklėtoja
Pagrindiniai dalykai, Pradinio ugdymo metodika, pedagogika
profesiniai gebėjimai
Įstaigos, kurioje
įgytas išsilavinimas, Šiaulių pedagoginis institutas
pavadinimas ir tipas
Asmeniniai
gebėjimai ir
kompetencijos
Gimtoji kalba(-os) Lietuvių
Kita kalba(-os)
Įsivertinimas
Europos lygmuo*
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* Bendrieji Europos kalbų metmenys
Socialiniai Gebėjimas dirbti komandoje
gebėjimai ir Puikūs bendravimo gebėjimai
kompetencijos

Pradedantysis
Pradedantysis
A2
vartovartotojas
tojas

Organizaciniai Organizaciniai gebėjimai įgyti dirbant mokykloje, įgyta IKT ir inovatyvių
gebėjimai ir mokymosi metodų taikymo pradiniame ugdyme švietimo konsultanto
kompetencijos kompetencija
Esu įgijusi Mokyklų savęs vertinimo konsultanto kompetenciją
Esu standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių rengimo
konsultantė
Techniniai Turiu sertifikatą ,,Informacinės technologijos studijų administravimui‘‘
gebėjimai ir Statistinių duomenų rinkimas ir apdorojimas
kompetencijos Esu mokyklos elektroninio žurnalo eJournal „Krašuonos pradinukai“
administratorė
Darbo kompiuteriu Gerai moku naudotis Microsoft Office programomis (Word, Excel, PowerPoint,
FrontPage)
gebėjimai ir Visio,
Europos
kompiuterio vartotojo pažymėjimas
kompetencijos
Esu mobiliųjų įrenginių naudojimo ugdyme patarėja
Meniniai gebėjimai Baigiau Yamaha muzikos mokyklos klavišinių instrumentų klasę
ir kompetencijos
Vairuotojo B kategorija nuo 1998 metų
pažymėjimas(-ai)

Papildoma 2012 m. spalio 16 d. Švietimo informacinių technologijų centro organizuotoje
informacija informacinėje dienoje iTEC įrankiai ir scenarijai III projekto etape pristačiau
skaitmeninę mokymosi priemonę ,,Užburtas miškas“
2013 m. vasario 13, 14 d. vedžiau mokymus Vilniaus miesto pedagogams dirbti
su tiesiogine internetine platforma www.iqesonline.lt ( dvi grupės)
2013 m. kovo 28 d. respublikiniame pedagogų forume ,,Efektyvūs mokymo
metodai šiuolaikinėje pradinėje mokykloje“ skaičiau pranešimą ,,Grįžtamojo ryšio
ir refleksijos instrumentai“
2013 m. gegužės 10 d. vedžiau seminarą ,,Naujovės pradiniame ugdyme“
Rokiškio rajono pradinių klasių mokytojams.
2013 m. gegužės – birželio mėn. vedžiau seminarus ,,Mokymai testų klausimų
rengėjams (pasaulio pažinimo grupė) ” (18val.) respublikos pradinių klasių
mokytojams. Projektas ,,Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir
įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“.
Projektas ,,Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių
bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ Esu
mokinių pasiekimų vertinimui
skirtų užduočių (4 klasė, matematika, pasaulio pažinimas) kūrėja.
Esu projekto ,,Kūrybiškas kelias į verslumą“ leidijnių „Integruotas verslumo
ugdymas dailės ir technologijų pamokose pradinėse klasėse“, ,,Metodinės
rekomendacijos ir CD“ bendraautorė.
Konferencijoje ,,Švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo
rezultatų apibendrinimas“ pristačiau stendinį pranešimą ,,Mišraus mokymosi
modelis pradiniame ugdyme“. 2011 11 26
iTEC - Europos Komisijos finansuojamas projektas. Pritaikiau pasirinktus
scenarijus ,,Šviežio oro gūsis“ bei ,,Mokiniai kuria gamtos mokslų mokymosi
išteklius“ savo ugdomojoje veikloje kartu su savo mokiniais ir pateikiau
atsiliepimus raštu. 2011 spalio mėn.- 2012 gruodžio mėn.
Vedžiau seminarus ,,Pradinio ugdymo modernizavimas taikant informacines
komunikacines technologijas ir inovatyvius šmokymo(si) metodus” (48val.)
respublikos pradinių klasių mokytojams (dviems grupėms). 2011 spalio mėn.2012 sausio mėn.
Rita Rimšelienė

