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PATVIRTINTA
Kretingos rajono pedagogų švietimo centro
direktoriaus 2011 m.
įsakymu Nr.

VIZIJA

Moderni, informacinė, metodinė pedagogų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo institucija, teikianti kokybiškas edukacines paslaugas,

besiorientuojanti į rajono, regiono ir šalies poreikius, infrastruktūros kaitą, Europos Sąjungos švietimo struktūras, tarptautinį bendradarbiavimą bei švietimo sistemos

plėtrą.

MISIJA
Maksimaliai tenkinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius, panaudojant naujausias informacines technologijas, bendraujant ir

bendradarbiaujant su institucijomis, įtakojančiomis neformalų suaugusiųjų švietimą.

STRATEGINIS TIKSLAS
Tenkinti Kretingos rajono mokytojų, mokyklų direktorių ir kitų suaugusiųjų gyvenimo karjerai būtinų kompetencijų ugdymosi ir mokymosi visą gyvenimą

poreikius.

PŠC veiklos prioritetinis tikslas – planingai kurti kokybišką kvalifikacijos tobulinimo sistemą, kuri atitiktų rajono švietimo sistemos poreikius ir teikti

informacinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą mokytojams.

PRIORITETINĖS KRYPTYS

Prioritetinės kryptys 2010-2011 m. m.:

 Išlaisvintas kūrybiškumas.

1. Kūrybingumą ugdančios  kvalifikacijos tobulinimo programos mokyklų vadovams, mokytojams, mokyklų bendruomenėms;

2.  Kryptingas panaudojimas ES lėšų kūrybingumo ir bendrųjų gebėjimų ugdymui;

3. VUBP projektų svarstymas ir siūlymų pateikimas UPC.

 Saugus ir sveikas vaikas.
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1. Smurto ir patyčių kvalifikacijos programų plėtra;

2. Sveikatos ir saugaus ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programos.

 Savarankiška ir atsakinga mokykla.

 Lyderystės programų įvairovė.

2010-2011 MOKSLO METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO ĮVERTINIMAS IR POKYČIAI

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro 2010 metų veiklos programoje buvo numatytas prioritetinis tikslas – planingai kurti kokybišką kvalifikacijos

tobulinimo sistemą, kuri atitiktų rajono švietimo sistemos poreikius ir teikti informacinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą mokytojams.

STIPRYBĖS

Pirmasis tikslas – įgyvendinti bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo strategiją ir plėtoti vadovų bei mokytojų profesines kompetencijas.

2010-2011 mokslo metais parengtos 55 kvalifikacijos tobulinimo programos, 16 - prilygintos akredituotoms. Vykdyta 131 kvalifikacijos tobulinimo

programa, jose dalyvavo 3522 klausytojai: iš Kretingos rajono dalyvavo 2697 klausytojai, iš kitų Lietuvos rajonų bei miestų –825 klausytojai, kuriems išduoti

seminaro dalyvio pažymėjimai ir pažymos.

Per mėnesį vyko 13 (vidurkis) seminarų, edukacinių išvykų bei kursų, juose vidutiniškai  dalyvavo 352 klausytojai. Viename seminare dalyvavo 27

(vidurkis) klausytojai.

Eil.
Nr.

Mėnuo Dalyvių
skaičius

Kretingos
rajono

Kitų rajonų Renginių
skaičius

Valandų
skaičius

1. Rugsėjis 99 67 32 4 58
2. Spalis 432 258 174 18 127
3. Lapkritis 584 471 113 22 171
4. Gruodis 639 457 182 22 204
5. Sausis 351 336 15 15 90
6. Vasaris 254 217 37 8 48
7. Kovas 246 218 28 9 78
8. Balandis 353 297 56 16 96
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9. Gegužė 267 205 62 9 84
10. Birželis 297 171 126 8 96
11. Liepa - - - - -
12. Rugpjūtis - - - - -

VISO: 3522 2697 825 131 1052

Daugiausia seminarų, kursų, edukacinių išvykų vyko ir daugiausia mokytojų juose dalyvavo lapkričio, gruodžio, balandžio mėnesiais. 29 kvalifikacijos

tobulinimo renginius vedė mokytojai praktikai, 27 – aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai, 4 – ministerijų, apskričių viršininkų,

savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojai, 5 – mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, 39 –

jungtinės lektorių grupės, 6 – leidyklų lektoriai, 21 – psichologai, 2– karjeros konsultantai,  5 – institucijos darbuotojai.

Kvalifikacijos tobulinimo renginių tikslinėse grupėse dalyvavo: 352 ikimokyklinio ugdymo mokytojai – 12 renginių, 43 pradinio ugdymo mokytojai – 3

renginiuose, 766 pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai – 34 renginiuose, 352 mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių

skyrių vedėjai – 14 renginių, 1931 mokyklų bendruomenės, komandos narys– 63 seminaruose, edukacinėse išvykose.

41 seminaras vyko Kretingos rajono pedagogų švietimo centre, 37 seminarai – darbo vietose, mokėsi mokyklų bendruomenės, kitur – 53 kvalifikacijos

tobulinimo renginiai.

Kvalifikacijos tobulinimo renginius vedė 148 lektoriai. 78 seminarai (58%) buvo orientuoti į baigtinį darbą. Įvairios sklaidos formos: Jurgio Pabrėžos

gimnazijoje, VšĮ Pranciškonų gimnazijoje, Vydmantų vidurinėje mokykloje ir Simono Daukanto pagrindinėje mokykloje. Jie dalyvavo seminaruose apie

šiuolaikinę pamoką, galių mokinių ugdymą, vertinimą pamokoje, mokyklos edukacinių aplinkų kūrimą ir kt.

Įgyvendinti programų ciklai: „Mokyklos vadovas – lyderis“, „Savęs pažinimas ir motyvavimas sėkmei“, „Rizikos grupės vaikai ikimokyklinio ugdymo

įstaigoje“, „Mokytojų kompetencijų ugdymas sukuriant mokiniui saugią ir kūrybišką aplinką“, „Etninių ir krikščioniškų papročių dermė lietuvių kultūroje“,

„Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimas taikant netradicinį fizinį aktyvumą“, „Gabiųjų ugdymo akademija“.

Kretingos  rajono mokytojų metodinė veikla organizuojama ir vykdoma vadovaujantis Kretingos  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m.

birželio 22 d. įsakymu patvirtintais Kretingos  rajono mokytojų metodinių būrelių  veiklos nuostatais ir Kretingos rajono mokyklų metodinės tarybos nuostatais.

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras koordinuoja 32 metodinių būrelių veiklą. 2011 m. įsikūrė direktorių pavaduotojų metodinis būrelis. Kretingos rajono
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pedagogų švietimo centras organizuoja metodinių būrelių ir mokyklų metodinės tarybos renginius, nuolat ieško mokytojų, norinčių pasidalinti gerąja darbo

patirtimi. 2010-2011 m. m.  metais vyko skirtingo pobūdžio metodiniai renginiai. Aktyviausios metodinės formos mokslo metais buvo atviros pamokos, atviros

veiklos (30),  metodinės dienos (19), konferencijos (14), bendro pobūdžio susirinkimai (60).  Iš viso vyko 196 metodiniai renginiai, kuriuose dalyvavo 3435

dalyviai iš Kretingos rajono ir 143 dalyviai atvykę iš kitų miestų ar rajonų. Vyko 13 mokytojų kūrybinių darbų parodų, kuriose dalyvavo 388 mokytojai.

Keičiamasi gerąja darbo patirtimi dalykų metodikos, pedagogikos, socialinio ugdymo, gyvenimo karjeros klausimais.

Išleisti du leidiniai “Gabių ir talentingų vaikų atpažinimas ir motyvavimas sėkmei“  ir „ Mokinio ir pedagogo santykis: aktualijos, neišnaudotos galimybės“.

Didelis dėmesys skirtas mokytojų pasirengimui dirbti su gabiais ir talentingais vaikais. Įvyko rajoninė metodinių darbų paroda „Gabių mokinių pažinimas ir

motyvavimas sėkmei“ ir respublikinė konferencija „Gabių ir talentingų vaikų atpažinimas ir motyvavimas sėkmei“.

Projektinė veikla. Įgyvendinami projektai:

1. UPC – ES struktūrinių fondų finansuojamas SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM -02-V-01-006 „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimos

sistemos plėtra“, trukmė 17 mėn.;

2. Utenos švietimo centro - Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymosi visą gyvenimą” 2 uždavinio įgyvendinimui skirto

projekto Nr.VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-103 ,,Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę”, 24 mėnesių trukmės.

Rajono bendruomenei nuo 2003 m. rugsėjo mėn. organizuojamos KTU Viešojo administravimo magistrantūros studijos. Studijuoja 9–ta laida. Aktyviai

bendradarbiaujama su Pilietinės visuomenės instituto klubu ,,Civitas“.

Organizuota PŠC 10 metų jubiliejinė popietė ,,Praeitis, dabartis, ateitis...“. Aktyvi ir kūrybinga iniciatyvių pedagogų klubo „Idėja“ veikla.

2010 m. gruodžio mėnesį įsteigtas Trečiojo amžiaus universitetas (TAU), kuriame yra du fakultetai: Sveikatos ir dvasinio tobulėjimo ir Žmogaus ir

socialinės aplinkos pažinimo.  Mokymuose dalyvauja 99 klausytojai.

Antrasis tikslas – plėtoti informacinių komunikacinių technologijų taikymą mokyklos veikoje.

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro internetinė svetainė sutvarkyta pagal  bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų

interneto svetainėms aprašą.
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PŠC - ECDL testavimo centras. Išlaikyti 82 testai ir įteikti 8 ECDL pažymėjimai. Kretingos PŠC informacines technologijas naudoja ne tik įvaizdžio

kūrimui (interneto svetainė www.psckretingos.lt ), bet ir mokymosi aplinkos plėtrai. Organizuojami seminarai, kursai, paskaitos apie informacinių technologijų

naudojimą. Parengtos ir vykdytos programos „Kompiuterinio technologinio raštingumo pagrindai“, „Kompiuterinio edukologinio raštingumo pagrindai“,

„Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo galimybės naudojant IKT“ ir kt. Rengti seminarai skirti virtualių mokymosi aplinkų, nuotolinio mokymo ir kitų IKT

galimybių taikymui teikiant švietimo ir ugdymo paslaugas.

Kretingos rajono mokytojams ir bendruomenei sudaryta galimybė naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis kompiuterių klasėje, teikiamos kompiuterinio

raštingumo konsultacijos. Konsultuoti 148 mokytojai ir kiti miesto bendruomenės nariai. Kretingos rajono pedagogų švietimo centre yra viešasis interneto prieigos

taškas. Pradėti organizuoti nuotolinio mokymo kursai.

Trečiasis tikslas – Informuoti rajono švietimo bendruomenę apie švietimo vyksmą ir pokyčius.

Pedagogų bendruomenė ir visuomenė apie PŠC teikiamas paslaugas, organizuojamus renginius, naujoves informuojama PŠC svetainėje ir elektroniniu paštu.

Sistemingai atnaujinama internetinė svetainė, http://www.psckretingos.lt joje ne tik teikiama naujausia informacija, bet galima rašyti atsiliepimus apie PŠC veiklą.

Internetinėje svetainėje įdiegta registracijos į renginius sistema.

Parašyti arba inicijuoti 20 straipsnių rajono spaudoje. Atnaujintas centro bukletas, įsigyti tušinukai ir puodukai su centro simbolika. Nuolat rengiama ir

platinama reklama apie PŠC siūlomas paslaugas, svečių knygoje renkami atsiliepimai apie PŠC veiklą. Kretingos  rajono pedagogų švietimo centro bibliotekoje

kaupiama pedagoginė, psichologinė, metodinė literatūra, periodiniai leidiniai, mokomųjų priemonių vaizdo ir garso įrašai. Tvarkoma aplinka aplink PŠC pastatą,

pasodinta medelių, augmenijos.

Didelis dėmesys buvo skiriamas savianalizei, problemų identifikavimui, planavimui, mokymo(si) aplinkų kūrimui, įvaizdžio formavimui, kvalifikacijos

tobulinimo programų rengimui ir jų akreditavimui. Atlikti tyrimai: ,,Kvalifikacijos tobulinimo seminarų poreikio tyrimas“, ,,Kretingos rajono pedagogų

kvalifikacijos tobulinimo tyrimas“.

Plėtojami partnerystės ryšiai su  šalies švietimo centrais ir sudarytos bendradarbiavimo sutartys su Klaipėdos rajono, Akmenės rajono savivaldybės

suaugusiųjų mokymo, Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centru, Plungės suaugusiųjų švietimo centru, Raseinių, Marijampolės, Telšių švietimo
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centrais, Kretingos rajono neįgaliųjų draugija,  su rajono mokyklomis (išskyrus Kretingos meno mokykla), kai kuriomis Palangos miesto ir Plungės rajono

mokyklomis.

PŠC veiklos programos tikslai ir uždaviniai iš esmės įgyvendinti.

SILPNYBĖS

Nepakankamas kvalifikacijos tobulinimo renginių grįžtamasis ryšys;

Nedidelis PŠC bibliotekos  skaitytojų skaičius;

Patalpų trūkumas (konferencinės salės, metodinio kabineto, užsienio kalbų mokymo kabineto, kompiuterinės klasės, atitinkančios higienos normas);

Turizmo:

Neišvystyta turizmo infrastruktūra;

Turistinės informacijos ir reklamos apie turizmo paslaugas bei turistinius objektus trūkumas;

Darbuotojų turizmo informavimo sferoje trūkumas.

GALIMYBĖS

Aktyviau plėtoti ryšius ir ieškoti tarptautinio bendradarbiavimo galimybių, dalyvauti projektų įgyvendinime;

Taikyti nuotolinio bendravimo formą metodinėje veikloje;

Organizuoti seminarus nuotoliniu būdu;

Ieškoti socialinių partnerių, galinčių finansuoti Trečiojo amžiaus universiteto veiklą (TAU);
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Turizmo:

Skleisti informaciją apie lankytinus objektus ir vietoves Kretingos rajone;

Sukurti turistinį maršrutą Kretingos rajone, padėsiantį pritraukti daugiau turistų;

Išleisti lankstinuką apie Kretingos rajone dirbančius tautodailininkus;

Užmegzti ryšius su Lietuvos ir užsienio turizmo informacijos centrais;

Persikelti į naujas patalpas esančias Kretingos miesto centre, Rotušės aikštėje;

Dalyvauti projektinėje veikloje.

GRĖSMĖS

Išorinių veiksnių įtaka (demografiniai, socialiniai, politiniai, ekonominiai veiksniai);

Dėl demografinių tendencijų mažėja mokinio krepšelio lėšų, skirtų mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Turizmo:

Nepakankamas rajono politikų dėmesys turizmo plėtrai;

Darbuotojų stoka;

Gretimų rajonų proveržis turizmo paslaugų teikime.
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2011–2012 mokslo metų prioritetai ir svarbiausios veiklos kryptys
Tęstinumas įgyvendinant pasirinktus prioritetus

Išlaisvintas kūrybingumas

Rengti ir vykdyti kūrybingumą ugdančias  kvalifikacijos tobulinimo programas mokytojams, mokyklų bendruomenėms;

Siekti nuolatinio mokytojų kūrybiškumo augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo metodinėje veikloje.

Savarankiška ir atsakinga mokykla

Saugus ir sveikas vaikas

Iššūkiai: švietimo kokybė ir nuolatos didėjantys gyvenimo reikalavimai;

mokytojų kvalifikacijos tobulinimas – asmenybei ugdyti.

2011-2012 MOKSLO METŲ PROGRAMOS

1.SPECIALIZUOTŲ RENGINIŲ PROGRAMA

Tikslai: užtikrinti kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę, aktualizuoti bendrųjų ir profesinių kompetencijų svarbą.

Eil.
Nr. Renginio pavadinimas,  veikla Data Vieta Atsakingas Lektoriai Kam skirta

programa Pastabos

1. Anglų kalbos kursai Elementary
A2 lygis
(80 val.)

rugsėjis-
gruodis

PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Rasa Kašinskienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
anglų kalbos mokytoja metodininkė

Mokytojams,
visuomenei

2. Anglų kalbos kursai Beginner
A1 lygis
(60 val.)

rugsėjis-
gruodis

PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Rasa Kašinskienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
anglų kalbos mokytoja metodininkė

Mokytojams,
visuomenei
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3. „Mokymo ir mokymosi užduočių
diferencijavimo būdai pamokoje“
Ciklas „Šiuolaikinė pamoka šiandien:
nuo žinių link kompetencijų“

spalis J. Pabrėžos
gimnazija

G. Benetienė Audronė Šarskuvienė, Kupiškio Lauryno
Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos lietuvių kalbos
mokytoja ekspertė, išorės auditorė

J. Pabrėžos
gimnazijos
bendruomenei

4. „Kūrybiškas ir atsakingas pedagogas –
sėkmė kiekvienam vaikui“
Edukacinė išvyka

spalis Šakių rajonas V. Vaišienė,
R. Bumblienė,
G. Benetienė

Šakių rajono Gelgaudiškio vidurinės mokyklos
komanda:
Virginija Kasparaitienė, pradinių klasių
mokytoja  metodininkė,
Edita Balčiūnienė,  pradinių klasių vyresnioji
mokytoja,
Danutė Aniulienė, lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė

Kartenos zonos
pradinio ugdymo
mokytojams

5. „Ugdymosi aplinkų kūrimas“
Edukacinė išvyka - seminaras

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga,
VšĮ Pranciškonų
gimnazija

G. Benetienė Leonas Šidlauskas, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
direktorius,
Pranciškonų vienuolis brolis Bernardas,
Danutė Ančerytė  FMSC, VšĮ Pranciškonų
gimnazijos kapelionė

Panevėžio rajono
Naujamiesčio
vidurinės
mokyklos
bendruomenei

6. „Vertinimas vardan geresnio mokymo ir
mokymosi“

spalis Baublių
pagrindinė
mokykla

V. Keblienė,
G. Benetienė

Verutė Keblienė, Baublių pagrindinės mokyklos
direktorė

Baublių
pagrindinės
mokyklos
bendruomenei

7. „Mokinių pagrindinių kompetencijų
ugdymas įgyvendinant Mokymosi visą
gyvenimą programos veiklas“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Savčuk,
S. Rudelis,
G. Benetienė

Saulius Rudelis, Klaipėdos Gedminų pagrindinės
mokyklos šokio mokytojas ekspertas,
Kristina Rudelienė,  Klaipėdos Gedminų
pagrindinės  mokyklos anglų kalbos vyresnioji
mokytoja,
Asta Jankauskienė,  Klaipėdos Gedminų
pagrindinės  mokyklos lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė

Šokio
mokytojams

8. „Nuotolinio kurso rengimas ,,Moodle“
virtualioje mokymosi aplinkoje“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Palmira Jurgilienė, suaugusiųjų ir jaunimo centro
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokytojams

9. „Mokymosi visą gyvenimą koncepcijų
ugdymas Vokietijoje“
Edukacinė išvyka - seminaras

spalis Vokietija L.Šidlauskas,
G. Benetienė

Br. Linas Vodopjanovas, OFM, VšĮ Pranciškonų
gimnazijos direktoriaus pavaduotojas
neformaliajam ugdymui

VšĮ Pranciškonų
gimnazijos
bendruomenei
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10. ,,Inovatyvių metodų taikymas ugdant
mokinių socialines kompetencijas“

spalis Šilutės rajono
Pagėgių
savivaldybės A.
Mackaus
gimnazija

G. Benetienė Dalia Puškorienė, Darbėnų gimnazijos socialinė
pedagogė metodininkė,
Vida Tamošauskienė, Kartenos vidurinės
mokyklos socialinė pedagogė metodininkė

Socialiniams
pedagogams, kl.
auklėtojams,
pagalbos
mokiniui
specialistams

11. ,,Inovatyvių metodų taikymas ugdant
mokinių socialines kompetencijas“

lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Dalia Puškorienė, Darbėnų gimnazijos socialinė
pedagogė metodininkė,
Vida Tamošauskienė, Kartenos vidurinės
mokyklos socialinė pedagogė metodininkė

Socialiniams
pedagogams,
klasių
auklėtojams

12. „Ugdymo įstaigos įvaizdžio
formavimas“

lapkritis Lopšelis-darželis
„Ąžuoliukas“

V. Kerinienė,
G. Benetienė

Dr. Lidija Laurinčiukienė, Mykolo Romerio
universiteto docentė, žurnalistė

L-d „Ąžuoliukas“
bendruomenei

13. „IKT galimybių išnaudojimas ugdymo
proceso valdyme ir stebėsenoje“

lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Lektorių grupė Direktorių
pavaduotojams

14. „Mokymo(si) mokytis kompetencija“ lapkritis M. Daujoto
vidurinė
mokykla

R. Viskontienė,
G. Benetienė

Valdonė Verseckienė, Kuršėnų Lauryno Ivinskio
gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė

M. Daujoto
vidurinės
mokyklos
bendruomenei

15. „Kokybiška pamoka. Vidinio ir išorinio
vertinimo panaudojimas valdymo
kokybei“
Edukacinė išvyka - seminaras

lapkritis Prienų rajono
savivaldybės
švietimo skyrius

A.Mazeliauskienė,
Dr. D.
Martišauskienė

Rimvydas Zailskas, Prienų rajono savivaldybės
švietimo skyriaus vedėjas

Direktoriams

16. „Vertinimas tikybos pamokose. Sėkmės
istorijos pristatymas“

lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Aurelija Poškuvienė, VšĮ Pranciškonų
gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė,
Giovannina Borsato FMSC, VšĮ Pranciškonų
gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė

Tikybos
mokytojams

17. „Darbas su serijos „Žingsnis po
žingsnio“ vadovėliu pagal atnaujintą
vidurinio ugdymo programą“

lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Marytė Puzaitė, Vilniaus „Gabijos“ gimnazijos
rusų kalbos mokytoja ekspertė

Rusų kalbos
mokytojams

18. „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vidaus
įsivertinimas“
(Seminarų ciklas)

lapkritis-
kovas

PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė KU lektoriai,
Veronika Kerinienė, lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ direktorė,
Vida Simaitienė, vaikų darželio „Eglutė“
direktorė

Ikimokyklinių
įstaigų vadovams,
auklėtojams
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19. „Gabių vaikų psichologiniai ypatumai“ lapkritis Darbėnų
gimnazija

S. Litvinienė,
G. Benetienė

Vaiva Juknevičienė, psichologijos magistrė,
Gabiųjų ugdymo centro lektorė

Darbėnų
gimnazijos
bendruomenei

20. „Ugdymo įstaigos įvaizdžio
formavimas“

lapkritis l-d „Ąžuoliukas“ V. Kerinienė,
G. Benetienė

Dr. Lidija Laurinčiukienė, Mykolo Romerio
universiteto docentė, žurnalistė

l-d „Ąžuoliukas“
bendruomenei

21. ,,Auklėtojų padėjėjų vaidmuo ugdymo
procese“

lapkritis L-d „Pasagėlė“ Z. Viskontienė,
G. Benetienė

Lektorių grupė Ugdymo įstaigų
auklėtojų
padėjėjoms

22. „Gabių vaikų psichologiniai ypatumai“ lapkritis Darbėnų
gimnazija

S. Litvinienė,
G. Benetienė

Vaiva Juknevičienė, psichologijos magistrė,
Gabiųjų ugdymo centro lektorė

Darbėnų
gimnazijos
bendruomenei

23. „Destruktyvaus elgesio priežastys.
Destruktyvaus elgesio valdymo
galimybės dirbant jaunimo klasėse“

lapkritis KSJMC I. Dukštienė,
G. Benetienė

Jolita Pundziuvienė, lektorė, psichologijos
mokytoja metodininkė, edukologijos ir
psichologijos magistrė

Suaugusiųjų ir
jaunimo centro
bendruomenei

24. „Kuriame antrąjį daiktų gyvenimą“ lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Živilė Sabaliauskaitė, Kretingos meno mokyklos
dailės mokytoja

Dailės
mokytojams

25. „Informacinių technologijų praktinių
įgūdžių tobulinimas ir panaudojimas
dalykų pamokose“

lapkritis Darbėnų
gimnazija

S. Litvinienė,
G. Benetienė

Aušra Galdikienė, Darbėnų gimnazijos
informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Darbėnų
gimnazijos
bendruomenei

26. „Specialiosios pedagogikos ir
specialiosios psichologijos kvalifikacijos
tobulinimo kursų programa“
(Kursai. 60 val.)

lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Ingrida Mineikienė, PPT direktorė, psichologė, II
kategorija,
Raminta Staškauskienė, logopedė metodininkė,
Dr. Reda Gedutienė, KU Socialinių mokslų
doktorantė

Mokytojams,
kurie atestuojasi

27. „Muzikos mokytojo darbo ypatumai“ lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Daiva Beivydienė, Simono Daukanto
pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja
metodininkė,
Rita Valiukienė, Jokūbavo Aleksandro
Stulginskio pagrindinės mokyklos muzikos
mokytoja metodininkė,
Dalė Povilaitienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
muzikos mokytoja metodidninkė

Muzikos
mokytojams

28. „Post/modernizmas. Instaliacija“
(Seminarų ciklas)

lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Saulė Želnytė, Klaipėdos Vydūno vidurinės
mokyklos dailės vyresnioji mokytoja, menų
magistrė

Dailės
mokytojams
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29. ,,Kompiuterinio technologinio
raštingumo pagrindai, atitinkantys
visuotinio kompiuterinio raštingumo
standarto bazinį lygmenį“

lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Palmira Jurgilienė, Kretingos suaugusiųjų ir
jaunimo centro direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, informatikos mokytoja

Mokytojams,
kurie atestuojasi

30. “Darbo individualizavimas ir
diferencijavimas šokio pamokoje”

lapkritis J. Pabrėžos
gimnazija

D. Savčuk,
G. Benetienė

Alvydas Soraka, KU menų fakulteto sportinio
šokio katedros lektorius,
Danutė Savčuk, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
šokio mokytoja metodininkė,
Alma Preibienė, Salantų gimnazijos šokio
vyresnioji mokytoja

Šokio
mokytojams

31. „Mokytojų kompiuterinio raštingumo
programos edukacinė dalis“
(Kursai. 40 val.)

lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Virginija Blažienė, virtualios mokymosi aplinkos
ir mokyklos intraneto švietimo konsultantė, IKT
konsultantė

Mokytojams,
kurie atestuojasi

32. „Skirtingų poreikių mokinių ugdymas
chemijos pamokose taikant IKT“

lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Vitalijus Jakobčiukas, Klaipėdos „Žaliakalnio“
gimnazijos direktorius, chemijos mokytojas
ekspertas

Chemijos
mokytojams

33. „Mokinių sutrikimai ir jų atpažinimas“
Ciklas „Gabių ir mokymosi sunkumų
turinčių mokinių ugdymas“

gruodis J. Pabrėžos
gimnazija

G. Benetienė Lektorių grupė J. Pabrėžos
gimnazijos
bendruomenei

34. „Kyšininkavimo prevencija“ gruodis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Leonas Barišauskas, STT Klaipėdos valdybos
korupcijos prevencijos poskyrio vadovas

Direktoriams

35. „Etninės kultūros svarba kūrybiškumo
ugdyme“

gruodis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Lektorių grupė Įvairių
specialybių
pedagogai

36. „Mokinių kompetencijų ugdymo
galimybės mokant(is) užsienio (rusų)
kalbos vidurinėje mokykloje“

gruodis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Eugenija Daniuk, Marijono Daujoto vidurinės
mokyklos rusų kalbos mokytoja ekspertė,
Aurelija Cegelnikienė, VšĮ Pranciškonų
gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė

Rusų kalbos
mokytojams

37. „Mokyklos įvaizdžio kūrimas“ gruodis M. Daujoto
vidurinė
mokykla

G. Benetienė Dr. Lidija Laurinčiukienė, Mykolo Romerio
universiteto docentė, žurnalistė

M. Daujoto
vidurinės
mokyklos
bendruomenei

38. „Kūrybiškas mokytojas – kūrybiškam
mokiniui“

gruodis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Dr. Lidija Laurinčiukienė, Mykolo Romerio
universiteto docentė, žurnalistė

Mokyklų
bendruomenėms
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39. „Pamokos stebėjimas: pagalba
mokytojui ir mokiniui“

gruodis Baublių
pagrindinė
mokykla

G. Benetienė Verutė Keblienė, Baublių pagrindinės mokyklos
direktorė

Direktorių
pavaduotojams
ugdymui

40. „Asmeninio ir tarpasmeninių santykių
kūrimas“
Ciklas „Gabiųjų ugdymo akademija“

gruodis Vaikų ugdymo
centras

G. Benetienė Virginija Servutienė, psichologijos magistrė Vaikų ugdymo
centro
bendruomenei

41. „Kūrybiškas mokytojas – kūrybiškam
mokiniui“

gruodis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Dr. Lidija Laurinčiukienė, Mykolo Romerio
universiteto docentė, žurnalistė

Mokyklų
bendruomenėms

42. „Nuotolinio kurso rengimas ,,Moodle“
virtualioje mokymosi aplinkoje“

sausis Darbėnų
gimnazija

S. Litvinienė,
G. Benetienė

Palmira Jurgilienė, Kretingos suaugusiųjų ir
jaunimo centro direktorės pavaduotoja,
informatikos mokytoja

Darbėnų
gimnazijos
bendruomenei

43. „Grafinis modeliavimas kompiuteriu
mokomajai veiklai ir neformaliam
ugdymui“

sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Lektorių grupė Pavaduotojams,
mokytojams

44. „Mokyklos kultūra“ sausis Darbėnų
gimnazija

S. Litvinienė,
G. Benetienė

Habil. dr. Vilija Targamadzė, Socialinės
komunikacijos instituto profesorė

Darbėnų
gimnazijos
bendruomenei

45. „Literatūrinio ir samprotaujamojo rašinio
kūrimas ir vertinimas“

sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Dr. Zita Nauckūnaitė, Vilniaus pedagoginio
universiteto lietuvių kalbos didaktikos katedros
docentė

Lietuvių kalbos
mokytojams

46. „Smurto ir patyčių problemų sprendimas
mokyklos bendruomenėje“

sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Ramunė Želionienė, psichologė Mokyklų
vadovams,
socialiniams
pedagogams,
psichologams

47. „Suaugusiųjų mokymo metodai ir
ypatumai“

sausis KSJMC I. Dukštienė,
G. Benetienė

Jolita Pundziuvienė, lektorė, psichologijos
mokytoja metodininkė, edukologijos ir
psichologijos magistrė

Suaugusiųjų ir
jaunimo centro
bendruomenei

48. ,,Sveikos gyvensenos gebėjimų ugdymo
galimybės“

sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Janina Danielienė , Plungės  rajono Babrungėnų
ekologinio vaistažolių ūkio vadovė

Mokytojams,
rajono
bendruomenei

49. „Dekupažo ABC“ sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Marija Šaltmerienė, Marijono Daujoto vidurinės
mokyklos technologijų mokytoja metodininkė

Mokytojams,
rajono
bendruomenei
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50. „Grįžtamojo ryšio svarba mokymosi
procese ir mokinių motyvaciją
skatinantis vertinimas“
Ciklas „Šiuolaikinė pamoka šiandien:
nuo žinių link kompetencijų“

sausis J. Pabrėžos
gimnazija

A. Burbienė,
G. Benetienė

Lektorių grupė J. Pabrėžos
gimnazijos
bendruomenei

51. „Šiuolaikinė pamoka – ne naujovių
ieškojimas, o regėjimas naujomis
akimis“
Seminarų ciklas   (18 val.)

sausis-
kovas

PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Verutė Keblienė, Baublių pagrindinės mokyklos
direktorė

Įvairių dalykų
mokytojams

52. „Sveikatos ugdymas atnaujintose kūno
kultūros pamokose“
Seminarų ciklas

Sausis-
balandis

PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Lektorių grupė Kūno kultūros
mokytojams

53. „Nuotolinio kurso rengimas ,,Moodle“
virtualioje mokymosi aplinkoje“

vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Palmira Jurgilienė, Kretingos suaugusiųjų ir
jaunimo centro direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

Mokytojams

54. „Valdymo kokybės įtaka vaiko sėkmei“ vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė dr. Dalia Martišauskienė, Kretingos rajono
savivaldybės administracijos švietimo skyriaus
vedėja

Ikimokyklinių
įstaigų
direktoriams,
pavaduotojams,
skyrių vedėjams

55. „Šiuolaikinės pamokos vadybos analizė
ir jos tobulinimas, integruojant,
individualizuojant  ir diferencijuojant
ugdymą“

vasaris Jokūbavo A.
Stulginskio
pagrindinė
mokykla

L. Šiškienė,
G. Benetienė

Vincas Tamašauskas, Šiaulių Didždvario
gimnazijos mokytojas ekspertas,  lektorius

Jokūbavo A.
Stulginskio
pagrindinės
mokyklos
bendruomenei

56. „Koučingas: teorija ir praktika“ vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Ramutė Ežerskytė, Telšių Žemaitijos kolegijos
koučingo dėstytoja,
Aldona Kleivienė, koučingo projektų
koordinatorė

Direktorių
pavaduotojams,
atsakingiems už
prevenciją ir
neformalųjį
ugdymą,
mokytojams,
auklėtojams,
socialiniams
pedagogams
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57. „Moksleivių fizinis aktyvumas. Judrieji
ir sportiniai žaidimai su netradiciniu
sporto inventoriumi“

vasaris VšĮ Pranciškonų
gimnazija

G. Benetienė doc. dr. Stanislovas Norkus, ŠU Kūno kultūros ir
sporto edukologijos katedros vedėjas,
Algimantas Džiuvė, ŠU Kūno kultūros ir sporto
edukologijos katedros asistentas

Kūno kultūros ir
pradinio
ugdymo
mokytojams

58. „Gabiųjų mokinių ugdymas“ vasaris S. Daukanto
pagrindinė
mokykla

A. Jonauskienė,
G. Benetienė

Virginija Servutienė, psichologijos magistrė S. Daukanto
pagrindinės
mokyklos
bendruomenei

59. „Mokinių priklausančių rizikos grupėm
integravimas“

vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Kęstutis Trakšelys, Klaipėdos universiteto
andragogikos katedros dėstytojas, lektorius

Mokyklos
specialistams,
vadovams, klasių
auklėtojams

60. ,,Bendravimas ir konfliktai mokyklos
bendruomenėje“

vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Vanda Benaitienė, Telšių krizių centro direktorė,
psichologė

Mokyklų
bendruomenėms

61. „Emocinė sveikata ir tarpusavio
santykiai”

vasaris „Nova Vita“
sodyba

G. Benetienė Corrie Jankevičienė, psichologė Mokyklų
bendruomenėms

62. „Skandinavijos šalių švietimo modelio
pristatymas“

vasaris Skandinavijos
šalys

A.Burbienė,
G. Benetienė

Lektorių grupė Direktorių
pavaduotojams

63. „Pedagoginis etiketas: etiniai ir
psichologiniai bendravimo aspektai“

kovas S. Daukanto
pagrindinė
mokykla

A. Jonauskienė,
G. Benetienė

dr. Živilė Sederevičiūtė – Pačiauskienė, Vilniaus
pedagoginio universiteto docentė

S. Daukanto
pagrindinės
mokyklos
bendruomenei

64. „Gabių vaikų ugdymo problemos“
Ciklas „Gabių ir mokymosi sunkumų
turinčių mokinių ugdymas“

kovas J. Pabrėžos
gimnazija

B. Mikienė,
G. Benetienė

Nomeda Gutauskienė, Lietuvos karo akademijos
lektorė, psichologė

J. Pabrėžos
gimnazijos
bendruomenei

65. „Bendravimas ir bendradarbiavimas
komandoje“

kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Jolita Pundziuvienė, lektorė, psichologijos
mokytoja metodininkė, edukologijos ir
psichologijos magistrė

Mokyklų
vadovams,
pavaduotojams,
ugdymą
organizuojančių
skyrių vedėjams,
mokytojams,
socialiniams
pedagogams
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66. „Mokinių socialinis, emocinis ir fizinis
saugumas mokykloje. Saugumo
prevencija“

kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Kęstutis Trakšelys, Klaipėdos universiteto
andragogikos katedros dėstytojas, lektorius

Mokyklų
vadovams,
socialiniams
pedagogams,
auklėtojams

67. „Švietimo kokybės samprata“ kovas Darbėnų
gimnazija

S. Litvinienė,
G. Benetienė

Gražvydas Kazakevičius, Nacionalinės mokyklų
vertinimo agentūros direktorius, vadybos
ekspertas

Darbėnų
gimnazijos
bendruomenei

68. „Vaikų turizmo renginių organizavimas“ kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Birutė Aleksandravičienė, VšĮ ,,Viskas
darbdaviams“ lektorė

Įvairių
specialybių
pedagogams

69. „Kūrybiškumas individualizuojant ir
diferencijuojant užduotis dirbant su
gabiais vaikais“

kovas S. Daukanto
pagrindinė
mokykla

D. Beivydienė,
G. Benetienė

Aušra Niparavičienė, Klaipėdos Vytauto
Didžiojo gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė

Muzikos
mokytojams

70. „Mokyklos įvaizdžio kūrimas“ kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Dr. Lidija Laurinčiukienė, Mykolo Romerio
universiteto docentė, žurnalistė

Mokyklų
bendruomenėms

71. „Literatūrinio ir samprotaujamojo rašinio
kūrimas ir vertinimas“

balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Lektorių grupė Lietuvių kalbos
mokytojams

72. „Mokyklos veiklos organizavimas yra
ugdymo kokybės veiksnys“

balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė prof. dr. Rūta Marija Andriekienė, Klaipėdos
universiteto tęstinių studijų instituto direktorė

Direktorių
pavaduotojams

73. „Mokymosi sunkumų turinčių mokinių
ugdymas“
Ciklas „Gabių ir mokymosi sunkumų
turinčių mokinių ugdymas“

balandis Jurgio Pabrėžos
gimnazija

G. Benetienė KU lektoriai J. Pabrėžos
gimnazijos
bendruomenei

74. „Smurtavimo apraiškų prevencija
ikimokykliniame ir jaunesniajame
mokykliniame amžiuje“

balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Lektorių grupė Ikimokyklinio,
pradinio ugdymo
mokytojams,
psichologams

75. „Naujų technikų naudojimas
technologijų ugdyme”

balandis M.Daujoto
vidurinė
mokykla

G. Benetienė Marija Šaltmerienė, Marijono Daujoto vidurinės
mokyklos technologijų mokytoja  ekspertė

Technologijų
mokytojams
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76. „Tarpusavio bendravimo ir
bendradarbiavimo įtaka ugdymo
procesui“

balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Jolita Pundziuvienė, lektorė, psichologijos
mokytoja metodininkė, edukologijos ir
psichologijos magistrė

Mokytojams

77. „2013 m. brandos egzamino struktūra ir
vertinimas“

balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Jūratė Galinauskienė, Palangos senosios
gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

78. „Biologijos mokomojo dalyko naujovės“ balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Vadovėlių autoriai Biologijos
mokytojams

79. „Viešieji pirkimai“ balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Saulius Mažeikis, valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos ūkio valdymo skyriaus
vedėjo pavaduotojas

Atsakingiems už
viešųjų pirkimų
organizavimą
įstaigoje

80. ,,Žalingų įpročių sprendimas šeimose,
mokyklose ir kitose bendruomenėse“

balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Vitalija Fedaravičiūtė PAMI, VšĮ Pranciškonų
gimnazijos tikybos mokytoja

Tikybos
mokytojams

81. „Mokytojų kompiuterinio raštingumo
programos edukacinė dalis“
(Kursai. 40 val.)

gegužė PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Virginija Blažienė, virtualios mokymosi aplinkos
ir mokyklos intraneto švietimo konsultantė, IKT
konsultantė

Mokytojams,
kurie atestuojasi

82. „Specialiosios pedagogikos ir
specialiosios psichologijos kvalifikacijos
tobulinimo kursų programa“
(Kursai. 60 val.)

gegužė PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Ingrida Mineikienė, Kretingos rajono PPT
direktorė, psichologė, II kategorija,
Raminta Staškauskienė, Kretingos PPT logopedė
metodininkė,
Dr. Reda Gedutienė, KU Socialinių mokslų
doktorantė

Mokytojams,
kurie atestuojasi

83. ,,Kompiuterinio technologinio
raštingumo pagrindai, atitinkantys
visuotinio kompiuterinio raštingumo
standarto bazinį lygmenį“
(Kursai. 40 val.)

gegužė PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Palmira Jurgilienė, Kretingos suaugusiųjų ir
jaunimo centro direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, informatikos mokytoja

Mokytojams,
kurie atestuojasi

84. Edukacinė išvyka į Varnių regioninį
parką „Biologinė augmenijos įvairovė,
augalų kolekcijos“

gegužė Varnių
regioninis
parkas

G. Benetienė Viktoras Stropus, Kūlupėnų Motiejaus
Valančiaus pagrindinės mokyklos biologijos
mokytojas metodininkas

Biologijos
mokytojams

85. „Edukacinių aplinkų kūrimas
Aukštaitijos mokyklose“

gegužė Panevėžys G. Benetienė Lektorių grupė Direktorių
pavaduotojams
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86. „Ugdymosi aplinkų kūrimas“ birželis PŠC,
VšĮ Pranciškonų
gimnazija

G. Benetienė Leonas Šidlauskas, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
direktorius,
Pranciškonų vienuolis brolis Bernardas,
Danutė Ančerytė  FMSC, VšĮ Pranciškonų
gimnazijos kapelionė,
Giovannina Borsato, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
tikybos mokytoja metodininkė

Mokyklų
bendruomenėms

87. „Asmens ir organizacijos įvaizdžio
formavimas“

birželis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Kęstutis Trakšelys, Klaipėdos universiteto
andragogikos katedros dėstytojas, lektorius

Mokyklų
bendruomenėms

Rezultatas: gerės kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybė, pedagogai įgis bendrųjų ir profesinių kompetencijų.

2.KOLEGIALAUS PATIRTIES PERĖMIMO PROGRAMA

Tikslai: sudaryti sąlygas vadovų ir mokytojų idėjų generavimui, geriausių praktikų ir kūrybinės partnerystės sklaidai.

Eil.
Nr. Renginio pavadinimas, veikla Data Vieta Atsakingas Lektoriai, vykdytojai Kam skirta

programa Pastabos

1. Konferencija „Informacinės
technologijos šiuolaikinėje mokykloje”

spalis Vydmantų
vidurinė
mokykla

P. Nekrašas,
A.
Mazeliauskienė

Vaidas Mackevičius, Vydmantų vidurinės
mokyklos informatikos vyresnysis mokytojas

Direktoriams,
informacinių
technologijų
mokytojams

2. Viešoji konsultacija „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos
metmenų projektas“

spalis J. Pabrėžos
gimnazija
Savanorių g. 56

D. Tranizienė Danutė Savčuk, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
šokio mokytoja metodininkė

Šokio
mokytojams
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3. Metodinė diena „Ugdymo įstaigos
įvaizdžio kūrimas: informavimo apie
Rūdaičių mokyklos veiklą kultūra“

spalis Rūdaičių
skyrius

R. Narkienė,
A.
Mazeliauskienė

Rima Narkienė, Kretingos Marijono Daujoto
vidurinės mokyklos Rūdaičių skyriaus vedėja

Direktorių
pavaduotojams
neformaliajam
ugdymui

4. Apskritas stalas „Specialiojo ugdymo
organizavimo mokyklose planavimas,
Vaiko gerovės komisijų veikla“

spalis M. Daujoto
vidurinė
mokykla

D. Tranizienė Daiva Malakauskienė, Marijono Daujoto
vidurinės mokyklos specialioji pedagogė
metodininkė

Kretingos rajono
specialiesiems
pedagogams ir
logopedams

5. Atvira muzikos pamoka „Rudens
muzika“

spalis S. Daukanto
pagrindinė
mokykla

D. Tranizienė Daiva Beivydienė, Simono Daukanto
pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja
metodininkė

Muzikos
mokytojams

6. Integruota lietuvių ir menų dalykų
pamoka „Nenutrūkstanti muzikos,
žodžio ir šokio simfonija"

spalis S. Daukanto
pagrindinė
mokykla

D. Tranizienė Simono Daukanto pagrindinės mokyklos
komanda:
Danutė Dunauskaitė, lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė,
Inga Kutelienė, muzikos mokytoja
metodininkė,
Daiva Beivydienė, muzikos mokytoja
metodininkė,
Rimantas Žižys, muzikos vyresnysis
mokytojas,
Judita Leščiauskienė, šokio vyresnioji
mokytoja

Lietuvių kalbos,
šokio, muzikos,
dailės
mokytojams

7. Atvira integruota dailės ir informacinių
technologijų pamoka  „Rudens
melodija“

spalis Darbėnų
gimnazija

D. Tranizienė Aušra Galdikienė, Darbėnų gimnazijos
informacinių technologijų mokytoja
metodininkė,
Kristina Pocevičienė,  Darbėnų gimnazijos
dailės mokytoja metodininkė

Informacinių
technologijų ir
dailės
mokytojams

8. Metodinė diena „Įsisąmonintas
dėmesingumas kaip metodas padėti sau
ir kitiems“

spalis PPT,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Tranizienė Ingrida Mineikienė, PPT  direktorė,
psichologė,
Rita Meilutienė, PPT psichologė

Psichologams

9. Atvira integruota muzikos ir biologijos
pamoka „Garsų pasaulyje“

spalis Darbėnų
gimnazija

D. Tranizienė Birutė Jašinskienė, Darbėnų gimnazijos
muzikos mokytoja metodininkė,
Vilma Valičkienė, Darbėnų gimnazijos
biologijos mokytoja

Muzikos ir
biologijos
mokytojams
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10. Priešmokyklinio amžiaus vaikų šventė
„Dėl ėlga leižovi dontys išgriova“

spalis Mokykla-
darželis
„Pasaka“ VPC

D. Tranizienė Diana Bakstienė, mokyklos-darželio „Pasaka“
direktorės pavaduotoja,
Jūratė Balčytienė, mokyklos-darželio „Pasaka“
priešmokyklinio ugdymo metodininkė,
Nijolė Meškauskienė,  mokyklos-darželio
„Pasaka“ pradinio ugdymo mokytoja

Priešmokyklinio
ugdymo
pedagogams

11. Diskusija „Vaikystė be patyčių“ lapkritis PŠC,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Tranizienė Marytė Degimienė, Kartenos vidurinės
mokyklos etikos mokytoja
Irena Grabienė, Vydmantų vidurinės mokyklos
etikos mokytoja metodininkė

Etikos
mokytojams

12. Zoninis festivalis „Vaikystės ruduo“ lapkritis Kretingos VUC D. Tranizienė Jolanta Gecevičienė, VUC vyresnioji muzikos
mokytoja

Muzikos
mokytojams

13. Tarptautinis – tarpdalykinis projektas
„Šiaurės šalių šalys“

lapkritis Darbėnų
gimnazija

D. Tranizienė Darbėnų gimnazijos mokytojai:
Birutė Jašinskienė, muzikos mokytoja
metodininkė,
Krsistina Pocevičienė, dailės mokytoja
metodininkė,
Jūratė Rubinienė, lietuvių vyresnioji mokytoja,
Laura Butkutė, lietuvių vyresnioji mokytoja,
Ambrozina.Burbienė, bibliotekos vedėja

Mokytojams

14. Konferencija „J. Basanavičiaus veiklos
atgarsiai XXI amžiuje“

gruodis J.Pabrėžos
gimnazija

D. Tranizienė Irutė Lapinskienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
Neringa Mikaločienė, Jurgio Pabrėžos
gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė

Lietuvių kalbos
mokytojams

15. Metodinis susirinkimas. Metodinės
naujovės iš Lietuvos prancūzų kalbos
mokytojų ir dėstytojų asociacijos
konferencijos, vykusios Vilniuje tema
„Atnaujintų užsienio kalbų vidurinio
ugdymo programų diegimas“

lapkritis VšĮ Pranciškonų
gimnazija

D. Traniziene Alma Razmienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
prancūzų kalbos mokytoja metodininkė,
Dina Antanavičienė, Jurgio Pabrėžos
gimnazijos prancūzų kalbos vyresnioji
mokytoja

Prancuzu kalbos
mokytojams

16. Atvira veikla „Informacinių technologijų
taikymas mišrioje priešmokyklinio
ugdymo grupėje“

lapkritis Jokūbavo
A.Stulginskio
pagrindine
mokykla

D. Traniziene Virginija Kaunienė,  Jokūbavo A.Stulginskio
pagrindinės  mokyklos direktoriaus
pavaduotoja, priešmokykinio ugdymo
pedagogė, vyresnioji auklėtoja

Priešmokyklinio
ugdymo
pedagogams
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17. Forumas ,,Gyvenimo įgūdžių
formavimas per grožinę literatūrą“

lapkritis VšĮ Pranciškonų
gimnazija

L. Dominauskienė Vija Zujevaitė – Srėbalienė, VšĮ Pranciškonų
gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė

Socialiniaims
pedagogams,
dorinio ugdymo
mokytojams,
bibliotekų
darbuotojams

18. Atvira pamoka „Augalo, gyvūno ir
grybo ląstelių palyginimas. Plazmolizė
augalų ląstelėse“

lapkritis VšĮ Pranciškonų
gimnazija

D. Tranizienė Kęstutis Kaulius, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
biologijos mokytojas metodininkas

Biologijos
mokytojams

19. Popietė „Sustok akimirka žavinga“ gruodis Simono Daukanto
pagrindinė
mokykla

D. Tranizienė Vida Garjonienė, Simono Daukanto pagrindinės
mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Edita Gliožerienė, Darbėnų gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
Loreta Žiliuvienė, Jokūbavo A. Stulginskio

pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui,
Vida Petrauskienė, Mokyklos-darželio „Žibutė“

Direktorių
pavaduotojams

20. Atvira pamoka „SCABBLE žaidimų
principų pritaikymas prancūzų kalbos
pamokoje“

gruodis J.Pabrėžos
gimnazija

D. Tranizienė Dina Antanavičienė, Jurgio Pabrėžos
gimnazijos vyresnioji mokytoja

Prancūzų kalbos
mokytojams

21. Integruotas projektas ,,Kalėdos pasaulio
religijose. Angelo sparnas“

gruodis M. Daujoto
vidurinė
mokykla

D. Tranizienė Virginija Narmontienė, Marijono Daujoto
vidurinės mokyklos tikybos mokytoja
metodininkė,
Milda Trušauskaitė, Marijono Daujoto
vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja
neformaliajam ugdymui

Rajono
mokytojams

22. Metodinis susirinkimas „Mokinių,
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,
grupių nustatymo ir specialiųjų
ugdymosi poreikių skirstymo į lygius
tvarkos aprašo analizė“

gruodis PŠC,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Tranizienė Raminta Staškauskienė, Kretingos PPT
logopedė metodininkė,
Elena Slušnytė, Kretingos PPT specialioji

pedagogė metodininkė

Logopedams ir
specialiesiems
pedagogams

23. Atvira integruota pamoka „Vienatvė ar
vienišumas“

gruodis VšĮ
Pranciškonų
gimnazija

D. Tranizienė Vitalija Fedaravičiūtė, PAMI, VšĮ Pranciškonų
gimnazijos tikybos mokytoja

Tikybos
mokytojams
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24. Metodinė diena „Išorinių vertinimų
ataskaitų išvadų panaudojimas mokyklų
valdymo kokybei gerinti“

sausis Salantų
gimnazija

A.
Mazeliauskienė

Vaidutis Butkus, Salantų gimnazijos
direktorius

Direktoriams

25. Forumas „Išmoktos vadybos pamokos“ sausis Jurgio Pabrėžos
gimnazija

D. Tranizienė Asta Burbienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Sigita Vaicekauskienė, Jurgio Pabrėžos
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Snieguolė Šlyžiuvienė, Simono Daukanto
pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui,
Laima Mačernienė, Kartenos vidurinės

mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Aušra Zebitienė
Grūšlaukės pagrindinės mokyklos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

Direktorių
pavaduotojams

26. Atviros integruotos pamokos J. Pabrėžai
paminėti

sausis J. Pabrėžos
gimnazija

A. Burbienė,
D. Tranizienė

Jurgio Pabrėžos gimnazijos mokytojų komanda Rajono
mokytojams

27. Idėjų mugė „Kas mus jungia“ sausis PŠC,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Tranizienė Ingrida Grikšienė, Darbėnų gimnazijos etikos
vyresnioji mokytoja

Etikos
mokytojams

28. Apskritas stalas „Kūrybinių užduočių
ruošimas   gamtos mokslų kūrybinei
tiriamųjų darbų stovyklai“

sausis PŠC,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Tranizienė Vilma Švitrienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
mokytoja metodininkė

Chemijos
mokytojams

29. Atvira pamoka „Erdviniai kūnai aplink
mus“

sausis J. Pabrėžos
gimnazija

D. Tranizienė Edita Stalmokienė,  Jurgio Pabrėžos
gimnazijos vyresnioji mokyta

Matematikos
mokytojams

30. Praktinis mokymas. Folklorinių šokių
mokymas.

sausis Salantų kultūros
centras

D. Tranizienė Janina Vaičekauskienė, Kartenos vidurines
mokyklos šokio mokytoja metodininkė,
Alma Preibienė, Salantų gimnazijos šokio
vyresnioji mokytoja

Sokių
mokytojams

31. Atvira šokio pamoka „Koordinacijos,
erdvės pojūčio ugdymas mokant buitinio
– pramoginio šokio“

sausis J. Pabrėžos g-ja D. Tranizienė Danutė Savčuk, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
choreografijos mokytoja metodininkė

šokių mokytojams

32. Rajoninis mokyklų meno kolektyvų
saviraiškos festivalis

vasaris Rajono
mokyklose

D. Tranizienė Asta Pocienė, Švietimo skyriaus vyr.
specialistė, rajono menų dalykų mokytojai

Mokyklų
bendruomenėms
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33. Metodinė diena „Priklausomybių
anatomija - ar mes pasirengę apsaugoti
vaiką?”

vasaris Kūlupėnų M.
Valančiaus
pagrindinė
mokykla

L. Dominauskienė Dalia Mockuvienė, Kūlupėnų Motiejaus
Valančiaus pagrindinės mokyklos socialinė
pedagogė

Socialiniams
pedagogams

34. Menų metodinė diena „Dainų diena“ vasaris A.Stulginskio
pagrindinė
mokykla

D. Tranizienė Rita Valiukienė, Aleksandro Stulginskio
pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja
metodininkė

Muzikos
mokytojams

35. Metodine diena .V.Hugo-iškiliausias
XIX a.prancūzų rašytojas ir visuomenės
veikėjas(skirta 210-osioms rašytojo
mirties metinėms paminėti)

vasaris VšĮ Pranciškonų
gimnazija

D. Tranizienė Alma Razmienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
prancūzų mokytoja metodininkė

Prancūzų kalbos
mokytojams

36. Metodinė diena,,Priklausomybių
anatomija – ar mes pasirengę apsaugoti
vaiką?“

vasaris Kūlupėnų
pagrindinė
mokykla

L. Dominauskienė Dalia Mockuvienė, Kūlupėnų M. Valančiaus
pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė

Socialiniams
pedagogams

37. Saviraiškos festivalis „Kuriu ne tik sau“ vasaris M.Daujoto
vidurinė
mokykla

D. Tranizienė Daiva Malakauskienė, Kretingos Marijono
Daujoto vidurinės mokyklos specialioji
pedagogė metodininkė,
Janina Mickuvienė, Kretingos Marijono
Daujoto vidurinės mokyklos specialioji
pedagogė

Kretingos r.,
Klaipėdos r.,
Palangos m.
specialiesiems
pedagogams

38. Metodinė diena „Išorinių vertinimų
ataskaitų išvadų panaudojimas mokyklų
valdymo kokybei gerinti“

kovas Grūšlaukės
pagrindinė
mokykla

A.
Mazeliauskienė

Petrutė Jocienė, Grūšlaukės pagrindinės
mokyklos direktorė

Direktoriams

39. Diskusija „Gabių mokinių ugdymo
problemos rajono mokyklose ir jų sprendimo
būdų paieška“

kovas Kretingos PSC D. Tranizienė Lina Vaitkuvienė, Salantų gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
Daiva Račkauskienė, Darbėnų gimnazijos
pavaduotoja ugdymui,
Jadvyga Petrauskienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
pavaduotoja ugdymui,
Julija Mačiukienė, Baublių pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktorių
pavaduotojams

40. Rajoninis projektas – menų festivalis
„Tartum lengvas pienės pūkas“

kovas Simono
Daukanto
pagrindinė
mokykla

D. Tranizienė Daiva Beivydienė,  Simono Daukanto
pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja
metodininkė,
Inga Kutelienė, Simono Daukanto pagrindinės
mokyklomuzikos mokytoja metodininkė

Muzikos ir šokio
mokytojams



26

41. Atvira veikla „Pavasariniai šaukliai“ kovas Kurmaičių
pradinė mokykla

D. Tranizienė Janina Kripienė, Kurmaičių pradinės mokyklos
muzikos mokytoja metodininkė

Priešmokyklinio ir
ikimokyklinio
ugdymo
mokytojams

42. Atvira veikla „Gandro šventė“ kovas Kretingos l/d
„Ąžuoliukas“

D. Tranizienė Adelė Varkojienė, Kretingos lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ muzikos mokytoja metodininkė.

Muzikos
mokytojams

43. Pamoka-ekskursija. Rajoninis
Frankofonijos renginys, skirtas 100-
osioms E.Andre mirties metinėms
paminėti

kovas Palangos
Botanikos
parkas

D. Tranizienė Dina Antanavičienė, Jurgio Pabrėžos
gimnazijos prancūzų kalbos vyresnioji
mokytoja,
Alma Razmienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
prancūzų kalbos mokytoja metodininkė

Prancūzų kalbos
mokytojams

44. Atvira integruota
veikla „Pavasaris“

kovas M.Daukanto
pagrindinė
mokykla

D. Tranizienė Laima Narvilienė, Simono Daukanto
pagrindine mokyklos priesmokyklinio ugdymo

Priešmokyklinio
ugdymo
pedagogams

45. Rajoninis menų ir technologijų projektas
„Žemaičių kultūrinis paveldas
šiuolaikiniame kontekste“

kovas J. Pabrėžos
gimnazija

D. Tranizienė Sigita Vaicekauskienė, Jurgio Pabrėžos
gimnazijos pavaduotoja ugdymui, technologijų
mokytoja metodininkė,
Dalia Povilaitienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
muzikos mokytoja metodinikė,
Danute Savčuk, Jurgio Pabrėžos gimnazijos

šokio mokytoja metodininkė

Rajono menų ir
technologijų
mokytojams.

46. Atviras logopedinis užsiėmimas taikant
IKT

kovas Kretingos VUC D. Tranizienė Angelė Kleinauskaitė, Kretingos VUC
logopedė metodininkė

Rajono
logopedams

47. Konferencija „Integruota
gamtamokslinių tiriamųjų darbų
stovykla“

balandis J. Pabrėžos
gimnazija

D. Tranizienė Asta Burbienė, Jurgio  Pabrėžos gimnazijos
biologijos mokytoja metodininkė,
Aureliaja Orlovienė,  Jurgio  Pabrėžos
gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė

Biologijos
mokytojams

48. Projektas „ Noriu augti sveikas. Stuburo
ligų profilaktika priešmokykliniame
amžiuje“

balandis Kretingos PŠC D. Tranizienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogai Priešmokyklinio
ugdymo
pedagogams
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49. Apskritas stalas „Metodinių darbų
mugė“

balandis PŠC,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Tranizienė Daiva Malakauskienė, Kretingos Marijono
Daujoto vidurinės mokyklos specialioji
pedagogė metodininkė

Rajono
logopedams ir
specialiesiems
pedagogams

50. Konferencija. „Mokyklų, mokytojų
sėkmės istorijų pristatymas“

balandis PŠC,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Tranizienė Rajono pedagogai Rajono mokyklų
bendruomenėms

51. Šventė „ Būsim šaunūs pirmokai“ gegužė Darbėnų
gimnazija

D. Tranizienė Edita Gliozeriene, Darbėnų gimnazijos
priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinio
ugdymo
pedagogams

52. Metodinė  diena „Mano sėkminga
patirtis“

gegužė Kretingos PSC Pagal atskirą
grafiką

Asta Burbienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktorių
pavaduotojams

53. Metodinė diena „Prevencinės veiklos
organizavimo patirtis Kauno rajono
mokyklose“

gegužė Kauno rajono
mokykla

L. Dominauskienė Dalia Puškorienė, Darbėnų gimnazijos
socialinė pedagogė metodininkė

Rajono
socialiniams
pedagogams

54. Rajoninis folkloro projektas „Suk, suk
ratelį“.

gegužė J. Pabrėžos
gimnazija

D. Tranizienė Danute Savčuk, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
šokio mokytoja metodininkė,
Janina Vaičekauskienė, Kartenos vidurinės
mokyklos šokio mokytoja metodininkė,
Judita Leščiauskienė, Simono Daukanto
pagrindinės mokyklos šokio vyresnioji
mokytoja

Rajono menų
dalykų
mokytojams,
miesto
bendruomenei.

55. Metodinė diena „Sekmes istorijos“ gegužė PŠC,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Tranizienė Irena Daukantienė, Darbėnų gimnazijos
tikybos mokytoja metodininkė

Tikybos
mokytojams

56. Pranešimas „Elgesio ir emocijų
sutrikimų turinčių mokinių
socioedukaciniu poreikių tenkinimas
bendrojo lavinimo mokykloje"

gegužė Kretingos r.
Piliakalnio
pagrindinė
mokykla

D. Tranizienė Lina Janušaitė, Piliakalnio pagrindinės
mokyklos specialioji pedagogė, logopedė

Rajono
logopedams ir
specialiesiems
pedagogams

57. Edukacinė išvyka „Edukacinių aplinkų
kūrimas  šalies Aukštaitijos mokyklose“

gegužė PŠC,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga

2012 m. gegužės
mėn.

Asta Burbienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
pavaduotoja ugdymui

Direktorių
pavaduotojams
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58. Metodinė diena „Mano sėkminga
patirtis“

birželis PŠC,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Tranizienė Ingrida Grikšienė, Darbėnų gimnazijos etikos
vyresnioji mokytoja

Etikos
mokytojams

Rezultatas: sudarytos sąlygos idėjų generavimui ir modeliavimui, geriausių praktikų ir kūrybinės partnerystės sklaida.

3.VIEŠOSIOS VEIKLOS PROGRAMA

Tikslai: skatinti pedagogų saviraišką per visuomeninę, kultūrinę, meninę raišką, ieškoti talentingų mokytojų-kūrybiškų asmenybių.

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, veikla Data Vieta Vykdytojai Kam skirtas
renginys

Pastabos

1. 1
.

Projekto svarstymas. Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos
metmenys

rugsėjis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė Mokyklų
vadovams,
mokytojams,
metodinių būrelių
pirmininkams

2. 2
.

Meilės Lukšienės skaitymai. „Lietuvos
švietimas: laimingos visuomenės
paieškos“

rugsėjis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokytojams,
rajono
bendruomenei

3. Gerosios patirties sklaida „Kūrybingumo
ugdymas ir vertinimas mokykloje“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Laureta Dominauskienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokytojams,
neformaliojo
ugdymo
vadovams

4. Edukacinė išvyka-seminaras
„Mokymo(si) sąlygų gerinimo Jurbarko
rajono mokyklose sėkmė“

spalis Jurbarko rajonas Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė Mokyklų
metodinės tarybos
nariams

5. Mokytojų fotografijų paroda „Ateikite ir
pažinkite. Aš – Mokytojas“

spalis Kretingos
kultūros centras

Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokytojams,
rajono
bendruomenei
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6. Autorinė darbų paroda „Kai atsiveria
sielos vartai...“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokytojams,
rajono
bendruomenei,
TAU
klausytojams

7. Šventinė popietė „Mokytojau, tu medis
be nuvargusio šešėlio“

lapkritis Kaimo turizmo
sodyba
„Vienkiemis“

PŠC darbuotojos Nebedirbantiems
rajono
mokytojams

8. Kūrybos vakaras „Kai poezijos paukštė
išskleidžia sparnus...“  Svečiuose
ansamblis „Lyra“

lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Rajono
bendruomenei

9. Autorinė paroda „Ne tik riešinės...“ lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokytojams,
rajono
bendruomenei

10. Kūrybinių darbų paroda „Netradicinė
eglutė“

gruodis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokytojams,
rajono
bendruomenei

11. Autorinė paroda „Mandalos“ sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Rajono
bendruomenei

12. Forumas „Branginkime, saugokime ir
puoselėkime savo gimtąją kalbą“

vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Laureta Dominauskienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokytojams,
rajono
bendruomenei

13. Diskusija „Kaip mokytojams sekasi
dirbti pirmus penkerius metus
mokyklose“

vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Direktoriams, jų
pavaduotojams,
jauniems
specialistams

14. Kūrybinių darbų paroda „Kūrybos
džiaugsmas kaip trykštanti versmė“

vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokytojams,
rajono
bendruomenei

15. Meilės Lukšienės skaitymai „Mano
sėkminga patirtis“

kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Laureta Dominauskienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokytojams,
rajono
bendruomenei
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16. Talentingųjų ir gabiųjų diena kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokytojams,
rajono
bendruomenei

17. Knygų, vadovėlių paroda „Susipažinkite
su naujais leidiniais“

kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokytojams,
rajono
bendruomenei

18. Atvira konsultacija „Kūrybiškumo
ugdymas mano ugdymo įstaigoje“

balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Neformaliojo
ugdymo
pedagogams,
direktorių
pavaduotojams
neformaliajam
ugdymui

19. Mokytojų šeimų vakaronė
„Šeimos sambūvis“

balandis Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokytojų
šeimoms. Klubo
„Idėja“ nariams

20. Kūrybinių darbų parod. „Pavasaris
žemėj ir sieloj, atverkime savo širdį
tyram džiaugsmui“

balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokytojams,
rajono
bendruomenei

21. Forumas „Bendraujame ir
bendradarbiaujame“

gegužė PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė Žemaitijos zonos
švietimo centrams

22. Metodinių darbų paroda „Mano sėkmės
istorija“

gegužė PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokytojams,
rajono
bendruomenei

23. Iniciatyvių mokytojų klubo „Idėja“
šventė „Sodams žydint...“

gegužė Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokytojų
šeimoms. klubo
„Idėja“ nariams

Rezultatas: susipažins su kūrybiškų asmenybių veikla, pagilins kūrybines, socialines kompetencijas
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4.TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) PROGRAMA

Tikslas: sudaryti galimybę vyresnio amžiaus žmonėms įgyti žinių, sveikatos, dvasinio tobulėjimo, žmogaus ir socialinės aplinkos srityse.

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, veikla Data Vieta Vykdytojai Kam skirtas renginys Pastabos

1. 1
.

Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus
universiteto sėkmės istorija

rugsėjis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro
direktorė

TAU klausytojams

2. 2
.

Šventinė popietė „Žmogui, kuris žino
kur eina, pasaulis duoda kelią“ (D. S.
Džordanas)

rugsėjis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro
direktorė
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Rajono bendruomenei,
TAU klausytojams

3. 3
.

Šventinė popietė, skirta Tarptautinei
pagyvenusių žmonių dienai paminėti

spalis Kretingos
kultūros centras

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro
direktorė
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU klausytojams

4. 4
.

Paskaita „Etninės kultūros ženklų
sklaida lietuvių literatūroje“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Virginija Rudavičienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
etnokultūros mokytoja ekspertė

TAU klausytojams
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

5. 5
.

Paskaita „Etninės kultūros ženklų
sklaida lietuvių literatūroje“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Virginija Rudavičienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
etnokultūros mokytoja ekspertė

TAU klausytojams
Žmogaus ir socialinės
aplinkos fakultetas

6. 6
.

Paskaita „Netinkamos kokybės prekės ar
paslaugos ES“

lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Gabrielė Gaubienė, Europos vartotojų centro, teisininkė
patarėja

TAU klausytojams
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

7. 7
.

Paskaita „Tautiškumas ir religija” lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Petras Smilgys, Salantų parapijos klebonas, Bažnytinės
teisės daktaras

TAU klausytojams
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

8. 8
.

Paskaita „Netinkamos kokybės prekės ar
paslaugos ES“

lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Gabrielė Gaubienė, Europos vartotojų centro, teisininkė
patarėja

TAU klausytojams
Žmogaus ir socialinės
aplinkos fakultetas

9. 9Paskaita „Tautiškumas ir religija” lapkritis PŠC, Petras Smilgys, Salantų parapijos klebonas, Bažnytinės TAU klausytojams
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. J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

teisės daktaras Žmogaus ir socialinės
aplinkos fakultetas

10. 1
0
.

Paskaita „Konfliktų sprendimo būdai”. gruodis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Ingrida Mineikienė, PPT direktorė TAU klausytojams
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

11. 1
1
.

Paskaita „Menas mūsų gyvenime” gruodis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Nijolė Maštarienė, Simono Daukanto vidurinės mokyklos
dailės mokytoja ekspertė

TAU klausytojams
Žmogaus ir socialinės
aplinkos fakultetas

12. 1
2
.

Šventinė vakaronė „Uogos sniege”.
Pirmųjų mokslo metų užbaigimo
renginys

gruodis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro
direktorė
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU klausytojams

13. 1
3
.

Paskaita „Inovacijos. Kūrybiškumo
galimybės“

sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Evaldas Jankauskas, Socialinių mokslų kolegijos lektorius TAU klausytojams
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

14. 1
4
.

Paskaita „Politinis įvaizdis” sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Aistė Ivanovaitė, Kartenos seniūnijos seniūnė TAU klausytojams
Žmogaus ir socialinės
aplinkos fakultetas

15. 1
5
.

Paskaita „Politinis įvaizdis” sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Aistė Ivanovaitė, Kartenos seniūnijos seniūnė TAU klausytojams
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

16. Paskaita „Inovacijos. Kūrybiškumo
galimybės“

sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Evaldas Jankauskas, Socialinių mokslų kolegijos lektorius TAU klausytojams
Žmogaus ir socialinės
aplinkos fakultetas

17. Paskaita „Lietuvių kalba yra daugiau nei
vien kalba“

vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Jūratė Laučiutė, lietuvių kalbininkė, humanitarinių mokslų
daktarė

TAU klausytojams
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

18. Paskaita „Lietuvių kalba yra daugiau nei
vien kalba“

vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Jūratė Laučiutė, lietuvių kalbininkė, humanitarinių mokslų
daktarė

TAU klausytojams
Žmogaus ir socialinės
aplinkos fakultetas

19. Paskaita „Etninės kultūros ženklų
sklaida lietuvių literatūroje“

vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Virginija Rudavičienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
etnokultūros mokytoja ekspertė

TAU klausytojams
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

20. Paskaita vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Dr. Dalia Martišauskienė, Kretingos rajono švietimo
skyriaus vedėja

TAU klausytojams
Žmogaus ir socialinės
aplinkos fakultetas
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21. Praktiniai mokymai „Pilatesas vyresnio
amžiaus žmonėms“

kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Dalia Rakauskienė, Palangos senosios gimnazijos kūno
kultūros mokytoja metodininkė

TAU klausytojams
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

22. Praktiniai mokymai „Pilatesas vyresnio
amžiaus žmonėms“

kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Dalia Rakauskienė, Palangos senosios gimnazijos kūno
kultūros mokytoja metodininkė

TAU klausytojams
Žmogaus ir socialinės
aplinkos fakultetas

23. Paskaita „Žmogaus psichinė sveikata“ kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Dr. Rūta Mizerienė, psichiatrė TAU klausytojams
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

24. Paskaita „Žmogaus psichinė sveikata“ kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Dr. Rūta Mizerienė, psichiatrė TAU klausytojams
Žmogaus ir socialinės
aplinkos fakultetas

25. Paskaita „Kutūros paveldas“ balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Vida Kanapkienė, Kretingos muziejaus direktorė TAU klausytojams
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

26. Paskaita „Kutūros paveldas“ balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Vida Kanapkienė, Kretingos muziejaus direktorė TAU klausytojams
Žmogaus ir socialinės
aplinkos fakultetas

27. Diskusija „Kaip tampama (būnama)
laimingais? Kiek įmanoma tai padaryti iš
šalies?“

balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Martinkuvienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
psichologė

TAU klausytojams
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

28. Diskusija „Kaip tampama (būnama)
laimingais? Kiek įmanoma tai padaryti iš
šalies?“

balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Martinkuvienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
psichologė

TAU klausytojams
Žmogaus ir socialinės
aplinkos fakultetas

29. Išvyka po Kretingos rajono
vienuolynus„Kultūrinis, katalikiškas
Kretingos paveldas“

gegužė PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

s. Giovannina Borsato, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
tikybos mokytoja metodininkė,
Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro
direktorė,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU klausytojams
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

30. Išvyka po Kretingos rajono vienuolynus
„Kultūrinis, katalikiškas Kretingos
paveldas“

gegužė PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

s. Giovannina Borsato, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
tikybos mokytoja metodininkė,
Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro
direktorė,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU klausytojams
Žmogaus ir socialinės
aplinkos fakultetas
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31. Metų užbaigimo šventė „Tau gegužės
žiedą dovanoju“

gegužė PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro
direktorė,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU klausytojams

Rezultatas: per dvejus mokymosi  metus  įgis žinių sveikatos, dvasinio tobulėjimo, žmogaus ir socialinės aplinkos srityse.

5. KRETINGOS RAJONO TURIZMO PROGRAMA

Tikslas – gerinti turizmo infrastruktūrą Kretingos rajone, reprezentuoti turimus turizmo išteklius ir jų patrauklumą šalies ir užsienio gyventojams, siekiant didinti

turistų srautus.

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, veikla Data Vieta Vykdytojai Kam skirtas
renginys

Pastabos

1. Pasaulinė turizmo diena 2011.
Foto paroda „Pažinkime Kretingos
krašto grožį“

rugsėjis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Kristina Griciūtė, pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkė Rajono
bendruomenei ir
miesto svečiams

2. Viešoji konsultacija – diskusija
„Piligriminio turizmo vystymo
tendencijos Kretingos rajone“

rugsėjis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Kristina Griciūtė, pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkė Turizmo
sektoriaus
atstovams,
kitiems
suinteresuotiems
asmenims

3. Edukacinė išvyka „Kretingos
krikščioniškasis kultūrinis paveldas“

rugsėjis Kretinga Kristina Griciūtė, pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkė Turizmo
sektoriaus
atstovams,
kitiems
suinteresuotiems
asmenims
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4. Viešoji konsultacija – diskusija
„Praėjusio vasaros sezono aptarimas,
problemos ir pasiūlymai“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Kristina Griciūtė, pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkė Susitikimas su
Kretingos rajono
verslo ir turizmo
atstovais

5. Foto paroda „Atspindžiai“ lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Kristina Griciūtė, pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkė Rajono
bendruomenei ir
miesto svečiams

6. Infoturas po Kretingos miestą gruodis Kretinga Kristina Griciūtė, pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkė Klaipėdos regiono
turizmo ir verslo
atstovai, kiti
suinteresuoti
asmenys

7. Pranešimas ir edukacinė išvyka „Žydų
holokaustas Kretingos rajone“

sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Kristina Griciūtė, pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkė Klaipėdos regiono
turizmo ir verslo
atstovams,
kitiems
suinteresuotiems
asmenims

8. Orientavimosi sporto varžybos Salantų
regioniniame parke

vasaris Salantų
regioninis
parkas

Kristina Griciūtė, pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkė Klaipėdos regiono
turizmo ir verslo
atstovams,
Kretingos rajono
bendruomenei,
miesto svečiams,
kitiems
suinteresuotiems
asmenims

9. Viešoji konsultacija – diskusija
„Pasiruošimas turistiniam sezonui“

kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Kristina Griciūtė, pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkė Susitikimas su
Kretingos rajono
verslo ir turizmo
atstovais

10. Šiaurietiško ėjimo žygis balandis Kretinga Kristina Griciūtė, pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkė Kretingos rajono
bendruomenei,
miesto svečiams
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11. Infoturas po Kretingos rajono lankytinas
vietas

gegužė Kretingos
rajonas

Kristina Griciūtė, pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkė Klaipėdos regiono
turizmo ir verslo
atstovams,
kitiems
suinteresuotiems
asmenims

12. Turistinė regata Minijos upe birželis Kretingos
rajonas

Kristina Griciūtė, pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkė Klaipėdos regiono
turizmo ir verslo
atstovams,
Kretingos rajono
bendruomenei

Rezultatas: bus parengta informacija apie Kretingos rajone esančius lankytinus objektus, aktyvaus laisvalaikio praleidimo galimybes, gerės turizmo infrastruktūra
rajone.

________________________________
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