
Penktadienis, spalio 4, 2019
www.pajurionaujienos.comPajūrio 

naujienos10

Ritos Nagienės nuotr.

Mokytojai atšventė  profesinę šventę
Vakar  Kretingos rajono kultūros centre įvykusiame tradiciniame šventiniame renginyje „Skrendantys ant pa-

šaukimo sparnų“ Tarptautinės mokytojų dienos proga pasveikinti buvę ir dabar dirbantys  rajono mokytojai, ge-
riausiems įteikti dailininkės Lidijos Kuklienės atvirukai bei juvelyro Gražvydo Kasparavičiaus sukurti suvenyrai, 
dar būreliui  pedagogų skirti Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko Eugenijaus Jovaišos padėkos raštai. 

Audronė GRIEŽIENĖ

Renginio pradžioje nuskambė-
jo Pranciškonų gimnazijos moks-
leivių literatūrinė kompozicija.  
Sveikinimo žodžius tarė, tuo pa-
čiu savo buvusiems mokytojams 
padėkojo rajono meras Antanas 
Kalnius, vicemeras Dangiras Sa-
malius, gausiai susirinkusiai peda-
gogų bendruomenei Dievo palai-
minimą siuntė Kretingos parapijos 
klebonas Astijus Kungys. 

„Mūsų, dirbančių, yra 670, esa-
me jėga!“ – kalbėjo naujoji Švieti-
mo skyriaus vedėja Asta Burbienė. 
Ji citavo garsaus prancūzų lakūno 
rašytojo Antuano de Sent Egziupe-
ri išmintį, kad gyvenimas visada 
griauna formules, ir žmogus at-
siskleidžia tik tada, kai galynėjasi 
su kliūtimis. Kliūčių pedagogams 
reikia įveikti labai daug – tai ir 
mokinių prastėjantys pasiekimai, 
emociniai sutrikimai, sunkiau su-
sikalbėti su naujų technologijų 
amžiuje gimusiais vaikais. Moky-
tojams iššūkis, kaip mokinius su-
dominti, bendrauti jiems priimtinu 
būdu. „Mokyti dabartinę kartą, – 
vadinasi, mokytis kartu su ja“, – ak-
centavo A. Burbienė. Jos žodžiais, 
raktas į sėkmę yra patirtis.

„Metų mokytojo“ nominacijos 
suteiktos 12-ai  šiemet  labiausiai 
nusipelniusių pedagogų:  Vydman-
tų gimnazijos geografi jos mokyto-
jui metodininkui Viliui Adomaičiui 
– už naujų mokymo formų, savi-
raiškos erdvių ieškojimą, mokinių 
pilietiškumo ir patriotizmo ugdy-
mą, mokytojo pašaukimo puose-
lėjimą, leidžiantį patirti atradimo 
džiaugsmą ir sėkmę; Grūšlaukės 
mokyklos-daugiafunkcio centro 
biologijos mokytojai metodininkei 
Daliai Bružienei – už mokinių ruo-
šimą nacionalinei „Žaliajai olimpi-
adai“, aplinkosaugos olimpiadai, 
konkursams, dalyvavimą projek-
tuose, bendradarbiavimą su soci-
aliniais partneriais, kūrybiškumą 
skatinant mokyklos bendruomenę 
nauju žvilgsniu pažvelgti į gamtą, 
Grūšlaukės kaimo bendruomenės 
telkimą žmogaus ir gamtos darną 
skatinančioms veikloms; Darbėnų 
gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus mokytojai metodininkei 
Daivai Katkutei – už kūrybišką, 
kasdienį pedagoginį darbą, atlie-
kamą kantriai, su meile, už išmintį 
ir švelnumą ugdant kiekvieną vai-
ką, neišsenkančias menines idėjas 
dalyvaujant respublikiniuose kon-
kursuose bei kūrybines iniciatyvas, 
kuriomis ji stebina vaikus, tėvus, 
kolegas, novatorišką gamtosau-
ginių ir sveikos gyvensenos idėjų 
sklaidą bei etninių tradicijų puose-
lėjimą mažųjų ugdytinių širdelėse; 
Jokūbavo Aleksandro Stulginskio 
mokyklos-daugiafunkcio centro 
pradinio ugdymo mokytojai Alva-
dorijai Keblytei – už lyderystę, sė-
kmingą bendravimą ir bendradar-
biavimą, organizuojant mokytojų 
metodinę veiklą, kasdienį darbą su 
tėvais ir mokiniais, inovatyvių me-
todų taikymą pamokose, mokymo 

priemonių kūrimą, kūrybiškumą, 
originalumą ir gerosios patirties 
sklaidą mokykloje; Pranciškonų 
gimnazijos technologijų mokyto-
jui metodininkui Vismantui Ma-
siokui – už gimnazijos ir Kretingos 
miesto vardo garsinimą Europos 
Sąjungos jaunųjų mokslininkų 
konkurse Taline ir First Lego Lea-
gue nacionalinėse varžybose Japo-
nijoje, nuoširdų žmogiškosiomis 
vertybėmis grįstą santykį su mo-
kiniais, jaunosios kartos kūrybinės 
saviraiškos skatinimą, naujų tech-
nologijų naudojimą ir pritaikymą 
ugdymo procese, suteikiant gali-
mybę augti, kurti ir tobulėti;  Jurgio 
Pabrėžos universitetinės gimna-
zijos lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojai metodininkei Jadvygai 
Miežetienei – už žemaičių tarmės 
puoselėjimą, žemaitiškos kūrybos 
skatinimą, etnokultūros propaga-
vimą ir puoselėjimą, vykdant pro-
jektus „Žemaitiu pastuogie – gyva 
tautos dvasė“, „Žemaitiu žemė 
– žemaitiu kalba“, ,,Koram žemai-
tėška“, pedagoginės bendruome-
nės telkimą aktyviai prasmingai 
švietėjiškai veiklai, už išskirtinį 
gebėjimą gimnazistus paskatinti 
būti savo krašto, bendruomenės 
tradicijų puoselėtojais; Kurmai-
čių pradinės mokyklos pradinio 
ugdymo mokytojai metodininkei 
Vilmai Petrauskienei – už pa-
grindinių olimpizmo principų ir 
vertybių propagavimą mokyklo-
je, olimpinių idėjų integravimą į 
ugdymo turinį, darnų bendruo-
menės telkimą aktyviai sportinei 
projektinei veiklai ir mokyklos 
pasiekimus sporto srityje; Baublių 
mokyklos-daugiafunkcio centro 
pradinio ugdymo mokytojai me-
todininkei Irenai Raišuotienei – 
už bendradarbiavimą dalinantis 
patirtimi, ekologinės savivokos 
sklaidą mokiniams, iniciatyvumą, 
toleranciją ir nuoširdų darbą mo-
kyklos bendruomenės veikloje, 

metodinės veiklos įprasminimą 
gamtosauginiuose projektuose 
ir konkursuose; Kretingos rajo-
no švietimo centro neformaliojo 
švietimo skyriaus metodininkei, 
muzikos mokytojai metodininkei, 
andragogei Rimai Ramoškienei – 
už darbą, tapusį gyvenimo būdu, 
darnią komandinę veiklą, atveriant 
kūrybinio džiaugsmo, geranoriško 
bendradarbiavimo erdves, šiltą ir 
nuoširdų bendravimą, nuolatinį 
siekį tobulėti ir augti, pedagoginės 
patirties sklaidą, inovatyvių idėjų 
paiešką ir plėtojimą, profesionalų, 
atsakingą, kūrybišką rajono mo-
kytojų metodinės veiklos koordi-
navimą, mokytojų subūrimą kū-
rybinėms veikloms, nuolatinį jų 
skatinimą mokytis ir ieškoti nau-
jovių bei dalintis gerąja patirtimi; 
Simono Daukanto progimnazijos 
dailės mokytojai metodininkei 
Živilei Sabaliauskaitei –  už pro-
gimnazijos bendruomenės sutel-
kimą ir svarų indėlį kuriant „Geros 
mokyklos koncepciją“, sėkmingą 
pedagoginį darbą, lyderystę, profe-
sinį meistriškumą, mokinių gebė-

jimų plėtojimą, naujų edukacinių 
erdvių kūrimą; Marijono Daujoto 
progimnazijos geografi jos moky-
tojai metodininkei Julijai Irenai Šli-
žienei – už lyderystę, atsakingumą 
ir kūrybiškumą, įgyvendinant ug-
dymo tikslus, dalijimąsi gerąja pa-
tirtimi švietimo bendruomenėje, 
mokinių ekologinio sąmoningu-
mo, sveikos gyvensenos ir pilietiš-
kumo ugdymą, aktyvų dalyvavi-
mą tarptautinėje Gamtosauginių 
mokyklų programoje bei progim-
nazijos bendruomenės įtraukimą 
į aplinkosauginę veiklą; Salantų 
meno mokyklos dailės mokytojai 
metodininkei Ingridai Taujanskie-
nei – už kūrybinę iniciatyvą ren-
giant mokinius respublikiniams ir 
tarptautiniams konkursams, tau-
tinės kultūros puoselėjimą ir sklai-
dą, aktyvų ir kūrybišką dalyvavimą 
mokyklos ir rajono veikloje. 

Malonios žinios atskriejo ir iš 
Vilniaus – Seimo  Švietimo komi-
teto pirmininko Eugenijaus Jovai-
šos padėkos, kurias artimiausiu 
metu į Kretingą parveš Seimo na-
rys Antanas Vinkus, skirtos Jurgio 

Pabrėžos universitetinės gimna-
zijos direktoriaus pavaduotojai 
Astai Motužienei – už lyderystę, 
sėkmingą vadybinę veiklą ir gero-
sios patirties sklaidą rajone, Pran-
ciškonų gimnazijos direktoriaus 
pavaduotojai Rūtai Jankuvienei 
– už sėkmingą vadybinę veiklą ir 
jos sklaidą rajone, Simono Dau-
kanto progimnazijos direktorės 
pavaduotojai ugdymui Vidai Gar-
jonienei – už metodinės veiklos 
sklaidą rajone,  lopšelio-darželio 
„Eglutė“  priešmokyklinio ugdy-
mo pedagogei Aušrai Žemaitienei 
– už informacinių technologijų 
taikymą  ugdymo procese ir daly-
vavimą projektinėje veikloje, Kre-
tingos mokyklos-darželio „Žibutė“  
priešmokyklinio ugdymo moky-
tojai Nijolei Viskontienei – už in-
formacinių technologijų kūrybišką 
integravimą į priešmokyklinio am-
žiaus vaikų ugdymą, aktyvią meto-
dinę veiklą rajone.

Apdovanojimų ceremonijai 
pasibaigus, pedagogai klausėsi at-
likėjų Violetos ir Viliaus Tarasovų 
koncerto.

„Metų mokytojo“ nominacijomis  ir puokštėmis gėlių  buvo  apdovanoti  šių metų geriausi rajono mokytojai.

 Būreliui rajono pedagogių bus įteikti  Seimo Švietimo  ir mokslo komiteto pirmininko  Eugenijaus Jovai-
šos padėkos raštai. Tuo pasidžiaugė  ir naujoji Švietimo skyriaus vedėja Asta Burbienė (pirma iš dešinės).




