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Bendras darbo
stažas
Pedagoginis darbo
stažas
MOKYMASIS

RIMA KALINAUSKIENĖ
KAUNAS, STANGVILIŠKIŲ 14
rima748@yahoo.com
lietuvė
1966 06 07
Nuo 1995-02-01 iki 2007-06-31
pareigos logopedė
darbovietė Menų darželis „Etiudas“.
Nuo 2007-08-18 iki 2011 m.
pareigos direktorės pavaduotoja ugdymui, logopedė,
darbovietė
Sanatorinis lopšelis – darželis „Pienė“
Nuo 2011 m. iki dabar
pareigos direktorė
darbovietė Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“
21,2 m.
21,2 m.

PROFESINĖ
KOMPETENCIJA

Metai
1993 m.
Isšilavinimas
aukštasis
Įgyta kvalifikacija
mokyklos ir ikimokyklinės įstaigos specialiojo pedagogo
kvalifikacija
Mokymo įstaigos pavadinimas
Šiaulių pedagoginis institutas
Metai
2002 m.
Isšilavinimas
aukštasis
Įgyta kvalifikacija edukologijos magistras
Mokymo įstaigos pavadinimas
Vytauto Didžiojo universitetas..
logopedė
Vyresnysis logopedas, 1999 m.
Logopedas metodininkas, 2004 m.
Logopedas ekspertas, 2008 m.
II vadybos kategorija 2011 m.
Magistro darbas: R. Kalinauskienė „Ikimokyklinės įstaigos ugdančiojo personalo
profesinės kvalifikacijos tobulinimo poreikiai ir galimybės ugdymo menu srityje“

Mokslinė veikla,
Publikacijos

Rima Kalinauskienė, Inesa Paliulytė, „Vaizdų kalba“, specialusis periodinis leidinys,
skirtas ikimokykliniam, priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui

Specialybė
Kvalifikacinė
kategorija

Rima Kalinauskienė „Emociškai saugi žaidimo aplinka“, Kauno m. ikimokyklinių
įstaigų konferencijos medžiaga „Vaikas turi teisę būti saugus“
Rima Kalinauskienė „Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas ugdant vaikų ekologinį
sąmoningumą“, Kauno m. ikimokyklinių įstaigų konferencijos medžiaga „Būkime
gamtos draugai“

Kvalifikacijos
kėlimas

Rima Kalinauskienė „Vaizduotės įtaka ugdant specialiųjų poreikių mokinių
komunikacinę kompetenciją“, mokomoji medžiaga, PPRC
Dalyvauta (skaičius):
seminaruose.- 39 , konferencijose – 17 , mokymuose -7

(per paskutinius 5
metus,

Pedagoginė
psichologinė
sklaida

Parengta 13 kvalifikacinių programų.
2011 m. laimėtas Europos Sąjungos ir SPPC skelbtas konkursas „Specialiųjų poreikių
asmenų ugdymo(si) formų plėtra, parengta kvalifikacinė programa „Specialiųjų
poreikių vaikų ugdymo edukaciniai aspektai taikant inovatyvią užsienio šalių patirtį“
Vykdant programą vesti mokymai : (www.sppc.lt) mokytojams, specialistams,
Vadovams.

2011 m. rugsėjo 29, 30, spalio 7 dienomis Prienų švietimo centre (J. Brundzos 12 a).
2012 m. specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdė valstybės planavimo
projektą „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra“ II etapą. Kodas Nr. VPI2.3-ŠMM-04-V-03-004. Buvo vykdoma lektorių atranka organizuoti seminarus mokyklų,
metodinių centrų vadovams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojams, ugdantiems
autizmo spektro, elgesio ir (ar) emocijų, kompleksinius sutrikimus turinčius mokinius.
Atrinkti 8 lektoriai (www.sppc.lt). Atrinkta mano mokymų programa „Ugdymo metodų
įvairovė dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais“.
Pagal šią programą vesti mokymai miesto ir šalies specialistams, vadovams.
Stažuotės užsienyje

Stažuotės užsienyje
apibendrintos
leidiniuose

Projektinė veikla

Kita veikla

Kompiuteriniai
įgūdžiai
Kiti įgūdžiai
Vairuotojo
pažymėjimas
Kalbų mokėjimas
Asmeninės savybės

2010-04-26-29 „The development of ways of teaching children with special needs“,
Manchester
2010-05-11-13 „Courses at The Danish Center of Autisme and practikal stuudying at
different kind of Danish institutions for children with autisme“.
2015-09-14-18 „Ugdymo turinio individualizavimas, pažangos ir pasiekimų
vertinimas: Suomijos patirtis“, Helsinkis
Leidiniai: „Mokomės kartu“ Metodinės rekomendacijos mokytojams ir švietimo pagalbos
teikėjams. 2011, SPPC
„Inkliuzinis ugdymas ir komandinė pagalba mokiniui“. “ Metodinės rekomendacijos
mokytojams ir švietimo pagalbos teikėjams. 2011, SPPC
Parengta ir įgyvendinta 15 projektų, surengta 14 akcijų
Tarptautiniai projektai:
Nuo 2014 m. „Stiprinkime lietuvybę“, Šeštadieninė mokykla „Gintarėliai“, Armagh,
Šiaurės Airija
“Tautinio tapatumo išsaugojimo skatinimas“, darželis - mokykla „Ladybird“,
Portadowno, Šiaurės Airija
Erasmus+ projekte, susijusiame su sveikatos ugdymu mokyklose „Let’s make it
better! Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school
education” nuo 2014-09-01,
Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos
programos Nr. LT08 „EEE stipendijų programa“ projekte nuo 2015-09-29.
Vertinu Kauno miesto pagalbos mokiniui (išskyrus psichologus) specialistų praktines
veiklas.
Nuo 2007 m. Kauno m. ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų
metodinio būrelio pirmininkė.
Nuo 2007 m. Kauno m. specialiojo ugdymo koordinavimo ir vertinimo grupės narė
Nuo 2008 m. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro specialiojo ugdymo
kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo komisijos narė.
Nuo 2010 m. specialiojo ugdymo konsultantė (SPPC, pažymėjimo Nr.4ESFS-23)
Nuo 2012 m. Kauno m. vaikų sveikatinimo metodinės grupės narė.
2013 metų švietėja.
Labai geri kompiuteriniai įgūdžiai, dirbu su įvairiomis programomis
Gebėjimas efektyviai dirbti komandoje
Nuo 1991 m. įgijusi B kategorijos vairuotojo pažymėjimą
Rusų (puikiai)
Anglų (pagrindai)
Komunikabilumas, sąžiningumas, konfidencialumas, žingeidumas

