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Kretingos rajonas – pailsėti, sužinoti, patirti

Daugiau informacijos apie 
lankytinas vietas bei organi-
zuojamas ekskursijas suteiks 
Kretingos turizmo informaci-
jos centras, adresas – 
Vilniaus g. 2B, Kretinga, 
tel. +370 445 73102 arba 
http://kretingosturizmas.info

Kiekviena mūsų krašto vietovė 
turi savitą praeitį, kurios nepa-
žinsi vien studijuodamas istorijos 
vadovėlius. Ekskursija po Kretingą 
– tai įdomus būdas pažinti miestą 
iš naujo, atrasti neregėtas vietas 
ir išgirsti neįtikėtinų pasakojimų. 

Pažintį su Kretinga daugelis pra-
deda nuo bene didžiausios įžymy-
bės šiame mieste – Žiemos so-
do, įsikūrusio buvusiuose žymiųjų 
grafų Tiškevičių rūmuose. Šis gry-
no oro, šviesos ir egzotinių augalų 
rojus džiugina lankytojus tiek žie-
mą, tiek vasarą. Prieš kelerius me-
tus muziejaus teritorijoje įkurtas 
Tradicinių amatų centras, kuriame 
vyksta edukaciniai užsiėmimai gru-
pėms. Liaudies meistrai kviečia vai-
kus ir suaugusiuosius tikroje seno-
vinėje duonkepėje išsikepti tradici-
nės duonos, dvaro pyrago, o saldai-
ninėje galima kartu su vaikais pasi-
gaminti tradicinių karamelinių sal-
dainių, kurių skonį daugelis atsime-
name iš vaikystės.

Domitės istorija? Tuomet kvie-
čiame į ekskursiją „Kretingos po-
žemiai. Jeigu sienos prabiltų“. Tu-
rėsite galimybę aplankyti Kretingos 
bažnyčios kriptas, kuriose išvysite 
Chodkevičių šeimos sarkofagus. 
Šv. Antano rūmuose pasivaikščio-
site po buvusias kameras, kuriose 
kalėjo NKVD kankinami žmonės. 
O naujai duris atvėrusioje Tiškevi-
čių koplyčioje apžiūrėsite šios šei-
mos sarkofagus, daugiau sužinosi-
te apie šios garsios šeimos gyveni-
mo akimirkas. O gal norite išgirs-
ti daugiau įdomių faktų apie Dievui 
pašventusių žmonių veiklą? Leiski-
tės „Vienuolių takais“ į „Pažintį su 5 
Kretingos vienuolynais“. Ekskursijų 
metu aplankysite 1 vyrų bei 4 mo-
terų vienuolynus, pagal galimybes 
susitiksite su skirtingų kongregaci-
jų vienuoliais, sužinosite apie vie-
nuolynų ištakas. Esate gamtos my-
lėtojai? Siūlome unikalią ekskursiją 
po Salantų regioninį parką „Patirk 
gamtos pulsavimą“. Kelionę pra-

dėsite nuo Kartenos istorinio-ar-
cheologinio komplekso. Komplek-
są sudaro piliakalnis, Laumės kū-
lis ir lurdas. Šilpelkės pažintinis ta-
kas veda iki vienos didžiausių Mi-
nijos pakrančių atodangų. Dainose 
apdainuotuose Salantuose laukia 
išskirtinė ekspozicija „Ledynme-
čio pėdsakai“, pristatanti šio kraš-
to unikalumą. 

Trokštantiems pasinerti į sa-
vo sielos gelmes siūlome nukeliau-
ti į netoli Darbėnų esantį Japoniš-
ką sodą. Šis sodas – tarsi jūra, ska-
laujanti vienišas salas, ir jūs, sėdė-
dami ant jos kranto, išmoksite at-
sigręžti į save, pabėgti nuo nerimo 
ir pašėlusio gyvenimo tempo. Su-
sipažinti su baltų kultūra galite ne-
toliese esančiame Baltų mitologijos 
parke. Tai ir edukacinė, ir aktyvaus 
poilsio vieta, labai tinkanti šeimai ar 
bendraminčių kompanijai smagiai 
ir prasmingai praleisti laiką.

Norite pasigrožėti įspūdingu 
Akmenos upės gamtovaizdžiu? 
Kviečiame į „Vienkiemį“. Čia galė-
site paplaukioti plaustu-katamara-
nu, būtinai – pereikite upę linguo-
jančiu „beždžionių“ tiltu ir kitapus 
pateksite į tikrą vaikų pasakų ša-
lį – atsidursite tikrų tikriausiame 
„Nykštukų kaimelyje“. Čia galėsi-
te ne tik žaisti, tačiau susipažinti ir 
su nykštukų gyvenimu: apsilankyti 
nykštukų namučiuose, medinėje jų 
miestelio bažnytėlėje, mokyklėlėje, 
nykštukų malūne ir net kepykloje.

Ieškantiems išskirtinių pro-

cedūrų kūnui verta apsilanky-
ti gamtos prieglobstyje Žibinin-
kuose esančiame „Atostogų par-
ke“. Čia įrengta pirmoji pasauly-
je natūralaus gintaro „Saulės pir-
tis“. Ši pirtis teigiamai veikia žmo-
gaus nervų sistemą, nuima stresą, 
slopina įvairius uždegimus. Paska-
nauti skanių lietuviškų patiekalų ir 
čia gaminamų gėrimų kviečiame 
į HBH pramogų kompleksą Ži-
bininkuose. Čia taip galite pasi-
vaikščioti po skulptūrų parką, iš-
bandyti jėgas nuotykių parke „Lū-
šies kelias“. Vasaros sezono me-
tu ekstremalių pramogų mėgėjus 
kviečia vandenlenčių parkas „313 
cable park“ ir pramogų parkas vi-
sai šeimai Čia galima paplaukioti 
vandens dviračiais, nusileisti pa-
dangomis nuo 15 m aukščio kalno, 
per ežerą nučiuožti 230 m lynu. 

Atvykite, ir pažadame Jums vi-
taminų dozę kūnui ir sielai!

Norite mokytis kitaip? Laukiame Jūsų!
Kretingos rajono švietimo cen-

tro suaugusiųjų ir jaunimo moky-
mo skyrius – išskirtinė mokykla 
tarp bendrojo lavinimo mokyklų. 
Šioje ugdymo įstaigoje teikiamos 
formaliojo ir neformaliojo švietimo 
paslaugos, vykdomas ikiprofesinis 
ugdymas bei diegiami produkty-
viojo mokymo/si elementai. Turin-
tys brandos atestatą asmenys Suau-
gusiųjų ir jaunimo mokymo skyriu-
je gali mokytis ir pagilinti vieno ar 
kelių dalykų žinias bei laikyti papil-
domai pasirinktus brandos egza-
minus (paslaugos mokamos). Nuo 
2013 metų rugsėjo 1 d. skyriui su-
teiktas Švietimo, mokslo ir spor-
to ministerijos leidimas nuotoliniu 
būdu mokyti Lietuvoje ir užsieny-
je gyvenančius mokinius. Nuotoli-
nį mokymąsi gali rinktis suaugusie-
ji, taip pat jaunimo klasių mokiniai, 
kuriems gydytojų konsultacinės ko-
misijos sprendimu rekomenduoja-
mas mokymas namuose. Suaugu-
siųjų ir jaunimo mokymo skyriuje 
organizuojami valstybinės kalbos 
mokėjimo ir Konstitucijos pagrin-
dų egzaminai siekiantiems Lietuvos 
Respublikos pilietybės.  

Suaugusiųjų ir jaunimo moky-

mo skyrius suteikia galimybę įvai-
raus amžiaus asmenims įgyti pa-
grindinį ir/ ar vidurinį išsilavinimą:

•12–16 metų mokiniai gali mo-
kytis 6–10 jaunimo klasėse kas-
dieniu, nuotoliniu būdu (moko-
masi rytais);

•17–18 metų jaunuoliams dėl 
socialinių, ekonominių sąlygų ne-
galintiems tęsti mokslo dieninė-
se bendrojo lavinimo mokyklose, 
yra galimybė mokytis suaugusių-
jų klasėse kasdieniu, neakivaizdi-

niu, nuotoliniu būdu (mokomasi 
vakarais);

•18 metų ir vyresni asmenys, iš-
kritę iš nuosekliojo mokymosi sis-
temos, gali mokytis suaugusiųjų 
5–8 klasėse, I–IV gimnazijos klasė-
se kasdieniu, neakivaizdiniu, nuo-
toliniu būdu (mokomasi vakarais).

Mokymosi proceso organizavi-
mo būdų įvairovė:

•kasdienis mokymasis (moko-
masi 5 dienas per savaitę vakarais, 
jaunimo klasėse – rytais);

•neakivaizdinis mokymasis (2 
dienas per savaitę vakarais lanko-
mos konsultacijos, pusmečio pa-
baigoje laikomos dalykų įskaitos);

•nuotolinis mokymasis (5 dienas 
per savaitę mokiniai, būdami skir-
tingose vietose, naudodami infor-
macines komunikacines priemones 
ir technologijas, mokosi susijungę į 
klasę ar grupę;  pamokos ir atsiskai-
tymai vyksta nuotoliniu būdu,  at-
vykstama tik į egzaminus, įskaitą).

Jaunimo klasėse vykdomo ikipro-
fesinio ugdymo tikslas – supažindin-
ti mokinius su profesijų įvairove, ga-
limybėmis įsigyti profesijas, padėti 
mokiniams pasirengti būsimos pro-
fesijos pasirinkimui. Siekiant efekty-
vinti ikiprofesinį ugdymą, diegiami 
produktyviojo mokymo/si elemen-
tai: mokiniai mokosi praktinio mo-
kymosi vietose, atlieka integruotas 
dalykų užduotis, įsivertina. Daugiau 
kaip 42 praktinio mokymosi vietose 
Kretingoje ir Kretingos rajone jauni-
mo klasių mokiniams suteikiama ga-
limybė susipažinti su automechani-
ko, suvirintojo, pardavėjo, padavėjo, 
virėjo, fl oristo, fotografo, kirpėjo, po-
licininko, banko darbuotojo, kompiu-
terių inžinieriaus ir kt. profesijomis. 

Jaunimo klasių mokiniams sutei-
kiamos socialinės garantijos: nemo-
kamas maitinimas, pavėžėjimas. 

Jau ketvirtus metus iš eilės jauni-
mo klasių mokiniai dalyvauja tarp-
tautinių Erasmus+ projektų mobilu-
mo veiklose. 2018–2020 metais Su-
augusiųjų ir jaunimo mokymo sky-
rius įgyvendina projektą „Jau mo-
kykloje ruoškis karjerai“ (šalys par-
tnerės – Italija, Lenkija, Rumunija, 
Turkija).

MOKYTIS NIEKADA NEVĖLU! 
Telefonai pasiteiravimui:
8 674 13639, 8 676 57968
El.paštas 

svietimocentras@kretingosrsc.lt
Svetainė www.kretingosrsc.lt /

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 
skyrius 

KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO 
CENTRO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO 
MOKYMO SKYRIUS

 Registracija į mokyklą vyksta in-
ternetu (https://vrppis.kretinga.lt/
imris/bendra_registracija.php) arba  
atvykus į Centrą (J. Pabrėžos g. 8, 
Kretinga, tel. 8 674 13639).

Kretingos rajono švietimo 
centro Neformaliojo švietimo 
skyrius

Mūsų komandos tikslas – su-
daryti sąlygas asmeniui mokytis 
visą gyvenimą, tobulinti įgytą 
kvalifikaciją, dalyvauti suaugu-
siųjų neformaliojo švietimo ir 
tęstinio mokymosi procese.

Mūsų Centras siūlo kvalifi kaci-
jos tobulinimo, neformaliojo suau-
gusiųjų švietimo ir tęstinio moky-
mosi renginius: seminarus, paskai-
tas, praktinius mokymus, kursus, 
edukacines išvykas, metodines vei-
klas, konferencijas, viktorinas, kon-
kursus ir kt. Renginių dalyviams iš-
duodame kvalifi kacijos tobulinimo 
pažymėjimus ir pažymas.

Pagal švietimo įstaigų poreikius 
rengiame kvalifi kacijos tobulinimo 
ir suaugusiųjų mokymosi progra-
mas bei renginius.

Suteikiame švietėjišką ir metodi-
nę pagalbą Savivaldybės ikimokykli-
nio, bendrojo ugdymo ir neforma-
liojo vaikų švietimo mokykloms.

Koordinuojame mokyklų vado-
vų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdy-
mą organizuojančių skyrių vedėjų, 
mokytojų, pagalbos mokiniui spe-
cialistų metodinę veiklą.

Suteikiame konsultacinę ir me-
todinę pagalbą, bendradarbiaujame 
įdiegiant metodines naujoves, kau-

piame metodinę medžiagą ir vyk-
dome sklaidą.

Dalyvaujame ir vykdome respu-
blikinius ir tarptautinius bendra-
darbiavimo projektus.

Kviečiame aplankyti mūsų orga-
nizuojamas autorinių piešinių, nuo-
traukų, keramikos gaminių, karpi-
nių ir kitų darbų parodas. 

Pasiūlymai parodoms: 
+370 675 27944.

Siūlome užsienio kalbų kursus 
suaugusiesiems (anglų kalba, rusų 
kalba, vokiečių kalba).

Registracija į užsienio kalbų kur-
sus: +370 614 54265.

Informaciją apie vykdomus ren-
ginius, seminarus, konkursus, vik-
torinas, parodas ir metodinę veiklą 
galite rasti:

Facebook: 
https://www.facebook.com/
KretingosNeformalusSvietimas

Internetinėje svetainė: https://
www.kretingosrsc.lt

Adresas: J. Pabrėžos g. 8 
(II aukštas), Kretinga




