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Susibūrė bendrų darbų pradžiai

~ Apie etninės kultūros svarbą per rajono mokyklų metodinės tarybos sambūrį kalbėjo Pranciškonų
gimnazijos etninės kultūros mokytoja ekspertė Virginija Rudavičienė (dešinėje).

>Naujus mokslo metus prad6-
juslų rajono mokyklų metodln6
taryba Kretingos rajono pe-
dagogų švietimo centre (PŠC)
buvo suslrlnkusl JsambOrJ
.Metodln6 veikia lr jos tvaru-
mas", kad kartu apsvarstytų
nuolatinio pedagogų kompe-
tencijų augimo tendencijas,
galimybes lr formas, leidžian-
čias pasiekti geriausių profe-
sinio lr asmeninio tobul6jlmo
rezultatų.

Darbėnų gimnazijos pedagogų
šeima Daiva ir Alvydas Račkaus-
kai pradėjo renginį menine dainų
ir poezijos kompozicija, padėjusia
palydėti vasarą ir pasitikti rudenį.

Susirinkime dalyvavusių Kre-
tingos švietimo skyriaus specia-
listų vardu susirinkusiuosius pa-
sveikino skyriaus vedėjas Anta-
nas Sungaila. Jis priminė moki-
nių mažėjimo rajono mokyklose
problemą, bet pasidžiaugė, kad,
rajone yra nemažai gabių moki-

nių. A.Sungaila paragino moky-
tojus ieškoti naujų, efektyvių bū-'
dų atskleisti ir ugdyti šių mokinių
gabumus, aktyviau naudoti šiuo-
laikines ugdymosi technologijas.

Kretingos rajono PŠC direkto-
rė Adelė Mazeliauskienė pasida-
lino informacija, gauta Švietimo
ir mokslo ministerijoje įvykusioje
konferencijoje" Valstybinės švie-
timo strategija 2013 - 2022 me-
tams. Nuo ko pradėsime?". Direk-
torė pristatė šios strategijos gai-
res ir prioritetus, lyderystės svar-
bą pedagogo darbe, naujas Kre-
tingos PŠC siūlomas veiklos for-
mas, kurios leistų tobulinti mo-
kytojų profesines ir bendrąsias
kompetencijas.

Kretingos rajono PŠC 2012-
2013 m. veiklą analizavo ir api-
bendrino metodininkės Gėnė Be-
netienė, Aušra Zebitienė ir Aure-
lija Jedenkienė. Jos pakvietė pir-
mininkus paskatinti būrelių na-
rius siūlyti ir išbandyti naujas
veiklos formas, aktyviau dalyvau-
ti kvalifikacijos tobulinimo rengi-
niuose, rengti kvalifikacijos tobu-
lino programas, dalintis savo sė-
kmės istorijomis.

Naują kvalifikacijos tobulini-
mo formą - pedagogų stažuotę -
praėjusiais mokslo metais išban-
dė Kretingos rajono Kurmaičių
pradinės mokyklos muzikos mo-
kytoja metodininkė Janina Kri-
pienė. Ji pasidalino įgyta patirti-
mi ir pristatė stažuotės metu nu-
veiktus darbus, sukurtas interak-
tyvias priemones muzikos pamo-
koms.

Kiek etninė kultūra yra svarbi
šiandienos jaunam žmogui šiuo-
laikiniame pasaulyje, priklauso
nuo pagrindinių ir nekintamų da-
lykų - vertybių. Apie etninės kul-
tūros svarbą ir integravimo į ug-
dymo procesą galimybes kalbė-
jo viešosios įstaigos Pranciškonų
gimnazijos etninės kultūros mo-
kytoja ekspertė Virginija Rudavi-
čienė.

Susirinkimą užbaigė Vydman-
tų lopšelio-darželio .Pasagėlė"
meninio ugdymo mokytoja Mil-
da Šimkienė, įtraukdama susirin-
kimo dalyvius i nuotaikingą Tar-
mių metams skirtą veiklą "Že-
maičių kalbos lobiai".
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