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

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Kretingos rajono pedagogų švietimo centro (toliau – PŠC) 2011 metų veiklos programa  (toliau – Programa) parengta atsižvelgus į Kretingos rajono plėtros

planą 2007-2013 metams, patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-74, Kretingos rajono pedagogų švietimo centro

strateginį planą 2007-2013 metams, patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-89, Kretingos rajono savivaldybės

švietimo metinę veiklos programą 2010-2011 mokslo metams (2010-09-29 Nr.R3-23), į rajono švietimo būklę, rajono mokyklų bendruomenių poreikius, nustato

metinius PŠC tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras  savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimais,

Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, PŠC veiklos dokumentais ir nuostatais.

Pagrindinės švietimo veiklos gairės yra Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintos Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos (Žin., 2003,

Nr.71-3216) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės  patvirtinta jų įgyvendinimo programa bei Nacionalinė darnaus vystymosi švietimo 2007-2015 metų  programa

(Žin., 2007, Nr.106-4348).

Teisinis pagrindas yra šie dokumentai:

1. Valstybės ilgalaikės raidos strategija (Žin., 2002, Nr. 113-5029);

2. Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos (Žin., 2003, Nr. 71-3216);

3. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 2003, Nr.63-2853, 2004, Nr. 103-3755; 2004, Nr. 120-4437; 2006, Nr. 73-2758; 2007, Nr. 43-1628; 2007,

Nr. 7777-3045; 2007, Nr. 81-3323, 3324);
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4. Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 115-3288);

6. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 123-5507);

5. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 66-1909);

6. Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa (Žin., 2009, Nr. 12-483);

7.  Nacionalinė darnaus vystymosi švietimo 2007-2015 metų programa (Žin., 2006, Nr.106-4348);

8. Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija (Žin., 2007, Nr.63-2440);

9. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d.

įsakymu Nr.V-58 (Žin., 2006, Nr. 60-2169);

10. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros  2007-2012 metų programa (Žin., 2007, Nr.106-43444);

11. Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo

programų akreditavimo tvarkos aprašas (Žin., 2007, Nr.125-5124; 2008, Nr.55-2887);

12. Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas (Žin., 2007, Nr. 12-511);

13. Mokyklos vadovo kompetencijos aprašas (Žin., 2007, Nr. 9-362);

14. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologų) atestacijos nuostatai (Žin., 2008, Nr. 142-5669; 2010, Nr.106-5476);

15. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. ISAK-2433 ,,Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų

programų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 99-3848);

16. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos (Žin., 2008, Nr.99-3848);

17. Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų

kvalifikacijos tobulinimo nuostatai (Žin., 2007, Nr. 39-1462; 2008, Nr.37-1337);

18. Valstybinė pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo pertvarkos programa (Žin., 2006, Nr. 60-2139);

19. Vidurinio ugdymo programos aprašas (Žin., 2006, Nr.76-2930; 2010, Nr.106-5473);
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20. Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių nauja

redakcija (Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 22 d įsakymas Nr. ISAK-1116).

Centro ir darbuotojų veiklą reglamentuoja įstaigos nuostatai, vidaus darbo tvarkos taisyklės, darbuotojų pareigybių aprašai, buhalterinės apskaitos

dokumentai.

Programoje vartojami sutrumpinimai: Švietimo ir mokslo ministerija – ŠMM; informacinės komunikacinės technologijos – IKT; Ugdymo plėtotės centras –

UPC.

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.
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II. 2010 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.

Prioritetinės kryptys:

 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimas;

 atnaujintų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrųjų programų diegimas;

 pagalbos mokiniui ir mokytojui organizavimas;

 informacinių komunikacinių technologijų taikymo mokykloje plėtra;

 mokyklos vaidmens stiprinimas kuriant atvirą pilietinę visuomenę.

Siekiant įgyvendinti prioritetinį tikslą 2010 metais buvo vykdomos programos ir planai:

1. Kvalifikacijos tobulinimo planas vadovams;

2. Kvalifikacijos tobulinimo planas mokytojams, auklėtojams, mokyklų bendruomenėms;

3. Metodinės veiklos programa.

STIPRYBĖS
2010 metais numatytas prioritetinis tikslas – planingai kurti kokybišką kvalifikacijos tobulinimo sistemą, kuri atitiktų rajono švietimo sistemos poreikius ir

teikti informacinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą mokytojams – įgyvendintas.

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

2010 metais parengtos 92 kvalifikacijos tobulinimo programos iš jų 87 vykdytos, iš jų 28 prilygintos akredituotoms. Vykdyta 131 kvalifikacijos tobulinimo

programa, jose dalyvavo 3134 klausytojai: iš Kretingos rajono dalyvavo 2456 klausytojai, iš kitų Lietuvos rajonų bei miestų – 678 klausytojai, kuriems išduoti

seminaro dalyvio pažymėjimai ir pažymos bei 62 organizatorių pažymos.
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Per mėnesį vyko 13 (vidurkis) seminarų, edukacinių išvykų bei kursų, juose vidutiniškai  dalyvavo 313 klausytojų. Viename seminare dalyvavo 25 (vidurkis)

klausytojai. Daugiausia seminarų, kursų, edukacinių išvykų vyko ir daugiausia mokytojų juose dalyvavo kovo, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais.

31 kvalifikacijos tobulinimo renginius vedė mokytojai praktikai, 19 – aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai, 1 – lektorius iš

užsienio šalių, 8 – ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojai, 9 – mokyklų vadovai, jų pavaduotojai

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, 33 – jungtinės lektorių grupės, 6 – leidyklų lektoriai, 13 – psichologai, 5 kursus – institucijos darbuotojai.

Kvalifikacijos tobulinimo renginių tikslinėse grupėse dalyvavo: 165 ikimokyklinio ugdymo mokytojai – 7 renginiuose, 139 pradinio ugdymo mokytojai – 6

renginiuose, 988 pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai – 49 renginiuose, 441 mokyklų vadovas, jų pavaduotojas ugdymui, ugdymą organizuojančių

skyrių vedėjas – 14 renginių, 1238 mokyklų bendruomenės, komandos nariai – 44 seminaruose, edukacinėse išvykose, 69 Kretingos rajono bendruomenės nariai –

8 kursuose.

47 seminarai vyko Kretingos rajono pedagogų švietimo centre, 21 seminaras – darbo vietose, mokėsi mokyklų bendruomenės, kitur – 63 kvalifikacijos

tobulinimo renginiai.

Kvalifikacijos tobulinimo renginius vedė 144 lektoriai (83 – iš Kretingos rajono, 61 – kviestinis lektorius). 74 seminarai penkiasdešimt septyni procentai

buvo orientuoti į baigtinį darbą. Seminaruose dalyvavo 2456 klausytojai iš Kretingos ir 678 iš kitų Lietuvos miestų bei rajonų. Vykdytos 21 kvalifikacijos

tobulinimo programos – kursai (,,Kompiuterinio technologinio raštingumo pagrindai, atitinkantys visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto bazinį lygmenį“,

ECDL kursai, ,,Mokytojų kompiuterinio raštingumo programos edukacinė dalis“, anglų kalbos kursai pradedantiesiems (6 grupės), anglų kalbos kursai

pažengusiems, ispanų kalbos kursai pradedantiesiems. Buvo vykdoma 60 valandų „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos

tobulinimo kursų programa“ (2 grupės), kursai „Tapymas ant šilko“ ir kt.

Įvairios sklaidos formos: Jurgio Pabrėžos gimnazijoje, VšĮ Pranciškonų gimnazijoje, Vydmantų vidurinėje mokykloje ir Simono Daukanto vidurinėje

mokykloje lankėsi Anykščių, Kelmės, Molėtų, Prienų, Raseinių, Joniškio, Utenos rajonų mokyklų vadovai, mokyklų bendruomenės, istorijos mokytojai. Jie

dalyvavo seminaruose apie šiuolaikinę pamoką, mokyklos edukacinių aplinkų kūrimą, vertinimą pamokoje ir kt.

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.
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Kretingos rajono pedagogų švietimo centras koordinuoja 31 metodinio būrelio veiklą. Kretingos rajono pedagogų švietimo centras organizuoja metodinių būrelių

ir mokyklų metodinės tarybos renginius, nuolat ieško mokytojų, norinčių pasidalinti gerąja darbo patirtimi. 2010 metais vyko skirtingo pobūdžio metodiniai

renginiai. Aktyviausios metodinės formos 2010 m. buvo atviros pamokos, atviros veiklos (30), metodinės dienos (19), konferencijos (17), bendro pobūdžio

susirinkimai (58). Iš viso vyko 196 metodiniai renginiai, kuriuose dalyvavo 2893 dalyviai iš Kretingos rajono ir 245 dalyviai atvykę iš kitų miestų ar rajonų. Vyko

13 kūrybinių darbų parodų, kurias rengė 35 mokytojai. Keičiamasi gerąja darbo patirtimi dalykų metodikos, pedagogikos, socialinio ugdymo, gyvenimo karjeros

klausimais.

Kretingos rajono pedagogams per 2010 metus išduotos 860 metodinės veiklos pažymos apie vykdytą gerosios patirties sklaidą rajono metodinių būrelių

narių, jų grupių bei mokyklų bendruomenių organizuotuose šalies ir Kretingos rajono mokytojams skirtuose renginiuose, išduota 117 metodinės veiklos

organizatorių pažymų, 35 pažymos – už kūrybinius darbus.

Rajone yra 9 švietimo konsultantai. Konsultantai veda seminarus rajono mokytojams, inicijuoja metodinę veiklą, konsultuoja rajono mokytojus bei mokyklų

vadovus.

Projektinė veikla. Įgyvendinami projektai:

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

plėtra“, trukmė 16 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 ;

3. NMVA - ES SF projekto Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-01-001)  „Bendrojo lavinimo mokyklos įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“, I etapas –

2007-2010 m. , II etapas – 2011-2013 m.

4. KTU – „Kompiuterinis raštingumas bendruomenėms-geresnės gyvenimo kokybės garantas“, SFMIS VPI-1.1-SADM-07-K-01-052, 2010-2011 metai

5. VĮ“ Pilietinės visuomenės institutas- „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ trukmė 30 mėn., 2011-2013 metai

6. pagal NMVA -ES SF projektą „Apskrities viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų ekspertinių gebėjimų stiprinimas“,

direktorė dalyvavo stažuotėje Suomijoje, dalijosi įspūdžiais ir nauja patirtimi.
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Rajono bendruomenei sudarytos sąlygos tęstinėms ir išlyginamosioms  studijoms (po kolegijų): nuo 2003 m. rugsėjo mėn. organizuojamos KTU Viešojo

administravimo magistrantūros studijos, o nuo 2009 metų išlyginamosios studijos. Studijuoja 9–ta ir 1–a laidos. 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 92 klausytojai.

Antrasis tikslas – plėtoti informacinių komunikacinių technologijų taikymą mokyklos veikoje.

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 pedagogų švietimo

centras – ECDL testavimo centras. Organizuojami ECDL kursai. ECDL fondo atstovybė Lietuvoje „Informacinių technologijų institutas” per 2010 metus įteikė 3

ECDL pažymėjimus. Kretingos rajono mokytojai ir kiti suaugusieji išlaikė 47 ECDL testus.

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

raštingumo konsultacijos. Per 2010 metus konsultuoti 148 mokytojai ir kiti miesto bendruomenės nariai. Kretingos rajono pedagogų švietimo centre yra viešasis

interneto prieigos taškas.

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, elektroniniu paštu ir

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

PŠC veiklą. 2010 metais 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
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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“.

Specialiųjų programų lėšos 2010 metų biudžete sudarė 28,6 proc.

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

centrais, Kretingos rajono neįgaliųjų draugija,  su rajono mokyklomis (išskyrus Kretingos meno mokykla), kai kuriomis Palangos miesto ir Plungės rajono

mokyklomis.

Turizmo:

 Kretingos rajono politikų iniciatyva pedagogų švietimo centre, įsteigtas turizmo vadybininko etatas;

 Atlikta turto, skirto turizmo funkcijoms vykdyti, inventorizacija;

 Sukurta internetinė svetainė www.kretingosturizmas.lt, informacija apie Kretingos rajoną patalpinta internetiniame puslapyje www.turizmas.lt

 Turizmo vadybininkė ir direktorė įtraukta į regionų plėtros skyriaus Klaipėdos apskrities poskyrio inicijuotą Klaipėdos regiono turizmo tarybą;

 Užmegzti ryšiai su Palangos, Gargždų, Šilutės, Tauragės, Skuodo, Kauno, Trakų, Panevėžio turizmo ir informacijos centrais;

 Užmegzti ryšiai su Kretingos rajono tautodailininkais - T. Rudžiu, G. Kasparavičiumi, L. Kukliene;

 Plėtojamas atvykstamasis turizmas, nes Kretingos rajonas yra patogioje geografinėje padėtyje atvykstamajam turizmui plėtoti (12 kilometrų nuo Palangos,

25 kilometrai nuo Klaipėdos);
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SILPNYBĖS
Nepakankamas kvalifikacijos tobulinimo renginių grįžtamasis ryšys;

Neaktyvi PŠC tarybos veikla;

Nedidelis PŠC bibliotekos skaitytojų skaičius;

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

Nepakankama projektinė veikla.

Turizmo:

 Neišvystyta turizmo infrastruktūra;

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

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

Kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybės gerinimą grįsti grįžtamojo ryšio procedūros rezultatais;

Atlikti Kretingos rajono PŠC kvalifikacijos tobulinimo grįžtamojo ryšio tyrimą;

Taikyti nuotolinio bendravimo formą metodinėje veikloje;

Organizuoti seminarus nuotoliniu būdu;

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

Tęsti kvalifikacijos tobulinimą prevencinėje veikloje;

Efektyvinti konsultavimą;

Ieškoti glaudesnių ryšių su PŠC taryba;

Parengti patalpas higienos paso gavimui.

Turizmo:
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 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;

 Plėtoti ryšius su Lietuvos ir užsienio turizmo informacijos centrais;

 Dalyvauti projektinėje veikloje.

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

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

Turizmo:

 Gretimų rajonų proveržis turizmo paslaugų teikime.
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III. 2011 METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
STRATEGINIS TIKSLAS

Tenkinti Kretingos rajono mokytojų, švietimo vadovų, specialistų ir kitų suaugusiųjų gyvenimo karjerai būtinų kompetencijų ugdymosi ir mokymosi visą

gyvenimą poreikius.

PRIORITETINĖS KRYPTYS

 įgyvendinti bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo strategiją ir plėtoti vadovų bei mokytojų profesines kompetencijas plėtojant

kokybišką kvalifikacijos tobulinimo sistemą;

 organizuoti kvalifikacijos tobulinimą ir metodinę veiklą skatinant vadovų ir mokytojų kūrybiškumą;

 plėtoti kvalifikacijos tobulinimo renginius prevencinėje veikloje.

1 tikslas. Plėtoti lyderystės, žinių valdymo, gerosios vadybinės patirties kompetencijas.

Eil.
Nr. Uždaviniai Priemonės Vykdytojai, partneriai Laikas Resursai Pastabos

1. 1. Organizuoti vadovams
seminarus, edukacines
išvykas, kursus,  inicijuoti
gerosios vadybinės
pedagoginės patirties
sklaidą

Seminarai, edukacinės išvykos
1.1. ,,Darnioji lyderystė“
Ciklo „Mokyklos vadovas – lyderis“

D. Martišauskienė,
A. Mazeliauskienė,
J. Račkauskaitė

kovo mėn. dalyvio mokestis

1.2. „Laiko vadyba“
Ciklo „Mokyklos vadovas – lyderis“

D. Martišauskienė,
A. Mazeliauskienė,
J. Račkauskaitė

balandžio
mėn.

1.3. „Iškalbos menas“
Ciklo „Mokyklos vadovas – lyderis“
1.4. Edukacinė išvyka – seminaras „Mokymosi visą
gyvenimą kompetencijų ugdymas Vokietijoje“

D. Martišauskienė,
A. Mazeliauskienė

balandžio
mėn.

Gerosios vadybinės pedagoginės patirties sklaida

1.5. Mokytojo kūrybiškumo skatinimas Viešojoje įstaigoje
Pranciškonų gimnazijoje

J. Jurgutienė,
V. Kvietkauskienė

sausio mėn. intelektualiniai
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1.6. „Mokinio asmenybės formavimas  neformaliajame
ugdyme Kretingos meno mokykloje“

D. Martišauskienė,
A. Mazeliauskienė,
B. Anužis

kovo mėn.

1.7. „Pradinio ugdymo turinio modernizavimas Kurmaičių
pradinėje mokykloje“

D. Martišauskienė,
A. Mazeliauskienė,
S. Grigaitienė

kovo mėn.

1.8. „Pedagoginės veiklos priežiūros sistema ir fiksavimas
Baublių pagrindinėje mokykloje“

D. Martišauskienė,
A. Mazeliauskienė,
V. Keblienė

balandžio
mėn.

1.9. Intraneto kūrimas ir panaudojimas veiklos
tobulinimui M. Daujoto vidurinėje ir Grūšlaukės
pagrindinėje mokykloje

A. Sungaila,
A. Mazeliauskienė,
G. Trumpis,
P. Jocienė

gegužės mėn.

Kursai

1.10. Anglų kalbos kursai „Beginner“ (60 val.)
„Elementary“ (70 val.)

R. Kašinskienė,
A. Mazeliauskienė

pagal poreikį dalyvio mokestis

1.11. ECDL 7 moduliai A. Mazeliauskienė
P. Jurgilienė

Rezultatai: vadovai įgis naujų lyderystės, žinių valdymo, gerosios vadybinės patirties kompetencijų.

2 tikslas. Suteikti pedagogams žinių apie socialinės pagalbos organizavimą, prevencinės darbo grupės veiklos modelius, lygmenis, normas, praktinių

prevencinės veiklos modeliavimo bei komandos telkimo įgūdžių formavimą.

Eil.
Nr. Uždaviniai Priemonės Vykdytojai,

partneriai Laikas Resursai Pastabos

1. 1. Organizuoti pedagogams
seminarus, paskaitas,
diskusijas, pasitarimus,
metodines dienas, mokyklų
projektinės veiklos
pristatymus, konferencijas

1.1. „Ar tikrai suaugusieji nesupranta vaikų?“ A. Pocienė,
G. Benetienė

sausio –
lapkričio
mėn.

dalyvio mokestis
1.2. „Kaip kalbėti su vaiku, kad jis jaustųsi saugus?“

1.3. „Pirminio pokalbio su vaiku esančiu krizėje svarba“

1.4. „Kaip sustabdyti netinkamą elgesį“
1.5. „Mokinių vidinės laisvės ir kūrybiškumo ugdymas“

1.6. „Vidinis išsilaisvinimas“ kovo mėn.
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1.7. „Pedagogų kompetencijų ugdymas sukuriant
vaikams saugią ir kūrybišką aplinką“

M. Žilienė,
G. Benetienė

vasario mėn.
balandžio
mėn.

1.8. „Mokytojų kompetencijų ugdymas sukuriant
vaikams saugią ir kūrybišką aplinką“

B. Mikienė,
G. Benetienė

vasario mėn.
balandžio
mėn.

1.9. „ Kaip kalbėti su vaiku, kad jis jaustųsi saugus?“ V. Keblienė,
G. Benetienė

vasario mėn.

Paskaitos, diskusijos, pasitarimai, metodinės dienos

1.10. Savaitė be patyčių. Tarpinstitucinės krepšinio 3x3
varžybos. „Draugaukime...“

A. Pocienė,
D. Tranizienė

kovo mėn. intelektualiniai

1.11. Veiksmo savaitė balandžio
mėn.

1.12. Diskusija „Pagalba mokiniui pasitikėjimą
keliančioje aplinkoje“

gegužės mėn.

1.13. Paskaita „Pradinių klasių mokinių saugumas ir
patiriamos patyčios mokykloje“

gruodžio
mėn.

Mokyklų projektinės veiklos pristatymas

1.14. Sniego gniūžtė A. Pocienė,
P. Jurgilienė

balandžio
mėn.

intelektualiniai

1.15. Olweus patyčių ir smurto programos įgyvendinimas
mokykloje

gegužės mėn.

1.16. Lions Quest birželio mėn.

Konferencijos

1.17. „Vaikų socializacijos veiklos programų
įgyvendinimas mokyklose 2010 metais“

A. Pocienė,
D. Tranizienė

vasario mėn. intelektualiniai

Rezultatai: pedagogai įgis žinių apie socialinės pagalbos organizavimą, prevencinę veiklą.
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3 tikslas. Suteikti pedagogams žinių apie intelekto sąvoką ir jo vertinimo galimybes, gabių vaikų raidą, jų poreikius ir iškylančias problemas, gabių vaikų

psichologines problemas ir galimus sunkumus mokykloje, psichologinę pedagoginę pagalbą tokiems vaikams.

Eil.
Nr. Uždaviniai Priemonės Vykdytojai,

partneriai Laikas Resursai Pastabos

1. 1. Organizuoti seminarų
ciklus, parodas 1 ciklas. „Socialinės – psichologinės kompetencijos modelis“ 24 val.

1.1. „Savęs pažinimas ir motyvavimas sėkmei“ A. Mazeliauskienė,
G. Benetienė

sausio,
vasario mėn.

dalyvio mokestis

1.2. „Mokytojo kaip asmenybės pavyzdžio galia“

1.3. „Pasitikėjimo savo galimybėmis stiprinimas“

2 ciklas. „Gabiųjų ugdymo akademija“18 val.

1.3. „Savęs pažinimas ir motyvavimas sėkmei“ J. Račkauskaitė,
S. Litvinienė,
G.Trumpis,
I. Rukšienė,
A. Jonauskienė,
P. Nekrašas,
G. Benetienė

sausio –
gegužės mėn.

dalyvio mokestis

1.4. „Mokytojo kaip asmenybės pavyzdžio galia“

1.6. „Asmeninio ir tarpasmeninių santykių kūrimas“

3 ciklas. „Kūrybingumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje“ 18 val.

1.7. Kūrybingumo ugdymas panaudojant ,,Silva“ metodą G. Benetienė rugsėjo –
lapkričio
mėn.

dalyvio mokestis

4 ciklas. „Gabiųjų mokinių visavertis ugdymas (mokytojų ir tėvų vaidmuo)“ 30 val.

1.8. Vidinė motyvacija – vertingiausia motyvacijos forma G. Benetienė rugsėjo –
gruodžio
mėn.

Dalyvio mokestis

1.9. Asmenybės tipologijos ir mokymo(si) sąsajos.
Mokymosi stiliai
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1.10. Efektyvių santykių klasėje kūrimas

Parodos
1.11. „Gabių mokinių pažinimas ir motyvavimas sėkmei“ J. Jurgutienė,

A. Mazeliauskienė,
D. Tranizienė

vasario mėn. intelektualiniai

Rezultatai: pedagogai įgis žinių apie intelekto sąvoką ir jo vertinimo galimybes, gabių vaikų raidą, jų poreikius ir iškylančias problemas, gabių vaikų

psichologines problemas ir galimus sunkumus mokykloje, gebės teikti psichologinę pedagoginę pagalbą talentingiems vaikams.

4 tikslas. Vykdyti nuoseklų ir kryptingą  kvalifikacijos tobulinimą, konsultacinę, projektinę, tiriamąją ir leidybinę veiklą.

Eil.
Nr. Uždaviniai Priemonės Vykdytojai,

partneriai Laikas Resursai Pastabos

1. 1. Rengti, inicijuoti,
akredituoti, prilyginti
akredituotoms kvalifikacijos
tobulinimo programas,
konsultuoti ir inicijuoti
švietimo konsultantų veiklą,
organizuoti įvairius kursus,
TAU ir kitas veiklas

Programų rengimas, akreditavimas, konsultavimas, įvairios veiklos

1.1. Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir
akreditavimas

P. Jurgilienė pagal poreikį intelektualiniai

1.2. Programų prilyginimas akredituotoms P. Jurgilienė sausio-
birželio mėn.

1.3. Kursų organizavimas G. Benetienė pagal poreikį
1.4. Konsultacijų (programų rengimo, švietimo
konsultantų, ugdymo turinio ir.kt.) inicijavimas

P. Jurgilienė

1.5. Klubų „Civitas“, iniciatyvių pedagogų “Idėja“
veiklos inicijavimas

A. Mazeliauskienė sausio-
birželio mėn.

1.6. TAU veiklos organizavimas D. Tranizienė,
A. Mazeliauskienė

1.7. KTU Socialinių mokslų fakulteto Viešojo
administravimo magistrantūros studijų organizavimas

A. Mazeliauskienė

1.8. Leidyklų naujausios edukacinės literatūros  ir kitų
priemonių pristatymai mokytojų bendruomenei

D. Tranizienė
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1.9. IKT panaudojimas efektyvinant ir plėtojant
mokyklos vadybą.

P. Jurgilienė

1.10. Bendradarbiavimo tinklų plėtra, sutarčių
sudarymas.

A. Mazeliauskienė

Vykdomi projektai, dalyvavimas

2. 2. Vykdyti projektinę veiklą. 2.1. ES struktūrinių fondų finansuojamas SFMIS Nr.
VP1-2.2-ŠMM -02-V-01-006 „Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo ir perkvalifikavimo  sistemos plėtra“, trukmė
16 mėn.;

A. Mazeliauskienė,
P. Jurgilienė,
K.Griciūtė

pagal
numatytas
datas

projektiniai

2.2. 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 ;
2.3. ES SF projekto Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-01-001)
„Bendrojo lavinimo mokyklos įsivertinimo instrumentų
kūrimas ir diegimas“, II etapas – 2011-2013 m. ;
2.4.  „Kompiuterinis raštingumas bendruomenėms-
geresnės gyvenimo kokybės garantas“, SFMIS VPI-1.1-
SADM-07-K-01-052, 2011 metai;
2.5. „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo
kompetencijų ugdymas“ trukmė 30 mėn., 2011-2013
metai.
2.6. Besimokančių mokyklų tinklo projektas
2.7. Dalyvauti rajoniniuose, regioniniuose ir/ar
lokaliniuose, šalies, tarptautiniuose, Europos Sąjungos
struktūrinių fondų projektuose.

Informavimas, estetinio vaizdo formavimas

3. 3. Teikti informaciją
internetinėje svetainėje,
spaudoje, renginių metu.

3.1. Pedagogų bendruomenės informavimas apie PŠC
teikiamas paslaugas

A. Mazeliauskienė,
P. Jurgilienė,
D. Tranizienė,

Sausio –
gruodžio
mėn.
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3.2. PŠC funkcinio – estetinio vaizdo formavimas
vidinėje ir išorinėje aplinkoje bei internetinėje svetainėje.

G. Benetienė

4. 4. Parengti ir išleisti
leidinius

4.1.Kretingos rajono mokytojų ekspertų geroji patirtis A. Mazeliauskienė,
D. Tranizienė

balandžio
mėn.,
gegužės mėn.

4.2. Kretingos rajono mokytojų metodinės veiklos
sklaida „ Gabių mokinių pažinimas ir motyvavimas
sėkmei“

5. 5. Atlikti tyrimus 5.1. Kretingos rajono pedagogų švietimo centro veiklos
vertinimas

P. Jurgilienė,
D. Tranizienė,
G. Benetienė

gruodžio
mėn.

5.2. ,,Kvalifikacijos tobulinimo poreikis Kretingos
rajone“
5.3. ,,Kvalifikacijos tobulinimo renginių grįžtamasis
ryšys“

Rezultatai: gerės kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybė, vyks  nuoseklus ir kryptingas kvalifikacijos tobulinimas, konsultacinė ir projektinė , įvaizdžio

formavimo veikla.
5 tikslas. Nuolatinis mokytojų profesinės kompetencijos ir aukštos ugdymo kokybės siekimas.

Eil.
Nr. Uždaviniai Priemonės Vykdytojai,

partneriai Laikas Resursai Pastabos

1. 1. Inicijuoti atviras pamokas,
organizuoti ir  koordinuoti
metodines dienas,
konferencijas, parodas,
metodinius susirinkimus,
pažintines išvykas,
konkursus, diskusijas

Atviros pamokos, veiklos

1.1 Integruota biologijos, tikybos pamoka „Žmogaus
kilmė“

1.2

K. Kaulius,
D. Tranizienė

sausio mėn. intelektualiniai

1.2. Atvira integruota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka
„Liudijimai“, skirta laisvės gynėjų 20-mečiui paminėti

O. Stuopelienė,
D. Tranizienė

1.3. Atvira integruota lietuvių kalbos, tikybos,
geografijos, muzikos, dailės, biologijos, istorijos srautinė
pamoka 1 gimnazijos klasių mokiniams „Mokslinis,
kultūrinis ir dvasinis J. Pabrėžos palikimas“

A. Burbienė,
D. Tranizienė

1.4. Atvira pamoka „Ritmo pojūčio ugdymas šokio
pamokoje“

S. Kutkevičienė,
D. Tranizienė

vasario mėn.
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1.5. Atvira pamoka  „Kinestetinių galių ugdymas šokio
pamokoje“.

J. Kiškienė,
D. Tranizienė

1.6. Atvira veikla „Idėjos integruotai vaikų veiklai“ D. Račkauskienė,
D. Tranizienė

1.7. Atvira veikla „Kaip gydėsi mūsų senoliai“ J. Mačiukienė,
D. Tranizienė

1.8. Atvira integruota dailės, muzikos, technologijų,
informacinių technologijų  ir lietuvių kalbos pamoka
„Gyvybės medis literatūroje, dailėje, muzikoje”

N. Žilienė,
D. Tranizienė

1.9. Integruota prancūzų kalbos ir technologijų pamoka
„Kūrybiškumo ugdymas per prancūzų kalbos pamokas“

M. Degimienė,
D. Tranizienė

kovo mėn.

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

V. Kaunienė,
D. Tranizienė

1.11. Atvira veikla. Kūrybinės veiklos pristatymas,
vertinimas

V. Petrošienė,
D. Tranizienė

1.12. Atvira veikla „Idėjos integruotai veiklai“ E. Gliožerienė,
D. Tranizienė

1.13. Atvira fizikos pamoka P. Stukanas,
D. Tranizienė

1.14. Atvira pamoka „Polifoniškumas muzikos
pamokoje“

D. Povilaitienė,
D. Tranizienė

1.15. Atvira pamoka ,,Muzikos dainius“  skirta F.
Šopenui

R. Ramoškienė,
D. Tranizienė

1.16. Atvira veikla ,,Susitikimas su pasaka” I. Drungilienė,
J. Galdikienė,
D. Tranizienė

1.17. Atvira pamoka ,,Žaidybiniai elementai dailės
pamokose“

R. Rapalytė,
N. Maštarienė,
D. Tranizienė

balandžio
mėn.

1.18. Atvira veikla „Velykų sulaukus“ Darželio „Eglutė“
metodinės grupės
nariai,
D. Tranizienė

1.19. Atvira veikla „Skrido bitės rinkti medaus“ D. Katkutė,
D. Tranizienė
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1.20. Atvira – integruota lietuvių, muzikos, šokio pamoka
„Nenutrūkstanti muzikos, šokio ir žodžio simfonija“

J. Leščiauskienė,
D. Dunauskaitė,
I. Kutelienė,
D. Tranizienė

1.21. Atvira integruota etikos ir tikybos pamoka Motinos
svarba ir vaidmuo žmogaus gyvenime

I. Grikšienė,
D. Tranizienė

gegužės mėn.

1.22. Atvira-integruota istorijos, geografijos pamoka
„Lietuva sovietiniais metais“

D. Zibalienė,
D. Tranizienė

1.23. Atvira integruota tikybos ir etikos pamoka Motinos
svarba, vaidmuo žmogaus gyvenime

I.  Daukantienė,
D. Tranizienė

METODINĖS DIENOS (SAVAITĖS)

1.24. Integruota savaitė, skirta Žemės dienai,  VšĮ
Pranciškonų gimnazijoje

L. Liaudanskaitė,
J. Motijauskienė,
D. Tranizienė

kovo mėn. intelektualiniai

1.25. Metodinė diena ,,Žemaitieliu ruoda  ,,Atverkem
dūšelės žemaitiškam žuodiou“

J. Vaičikauskienė,
D. Tranizienė

1.26. Rajoninis Frankofonijos renginys  „Aimez-vous la
poesie francaise?“

N. Butavičienė,
D. Tranizienė

1.27. Metodinė diena „Mokomės vieni iš kitų“ R. Jankuvienė,
D. Tranizienė

1.28. Metodinė diena ,,Jurginės“ V. Jonauskienė,
D. Tranizienė

balandžio
mėn.

1.29. Metodinė diena „Ugdymo turinio integravimo,
diferencijavimo, bei individualizavimo galimybės“

L. Jadenkuvienė,
D. Tranizienė

gegužės mėn.

METODINIAI SUSIRINKIMAI

1.30. Biologijos mokytojų metodinio būrelio
susirinkimas „Biologijos valstybinio egzamino užduočių
analizė“

K. Kaulius,
D. Tranizienė

sausio mėn. intelektualiniai

1.31. Fizikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas
„Ką aš moku geriausiai“

J. Menčinskienė,
D. Tranizienė
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1.32. Steigiamasis direktorių pavaduotojų metodinio
būrelio susirinkimas

L. Dieliautaitė,
D. Tranizienė

1.33. Prancūzų kalbos mokytojų metodinio būrelio
susirinkimas „Rajoninės prancūzų kalbos olimpiados
organizavimas, užduočių sudarymas"

A. Razmienė,
D. Tranizienė

1.34. Psichologų metodinio būrelio susirinkimas „Sapnų
analizė pagal geštaltinę terapiją“

D. Tranizienė

1.35. Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio
susirinkimas „Vidurinio ugdymo atnaujintų programų
projektų aptarimas“

R. Jankuvienė
D. Tranizienė

1.36. Tikybos mokytojų  metodinio būrelio narių
susirinkimas. Gerosios patirties sklaida „Papročių analizė
įvairiose religijose"

R. Masiokienė,
D. Tranizienė

vasario mėn.

1.37. Bibliotekininkų metodinio būrelio narių
susirinkimas „Bibliotekos – skaityklos veiklos
integravimas ugdymo proceso tobulinimui"

A. Burbienė,
D. Tranizienė

1.38.Technologijų (bern.) mokytojų metodinio būrelio
narių susirinkimas. Gerosios patirties sklaida

A. Mockus,
D. Tranizienė

1.39. Psichologų metodinio būrelio susirinkimas
„Žaidimų terapija geštaltiniu požiūriu“

I. Mineikienė,
D. Tranizienė

1.40. Psichologų metodinio būrelio susirinkimas „Dailės
terapija geštaltiniu požiūriu“

I. Mineikienė,
D. Tranizienė

kovo mėn.

1.41. Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio narių
susirinkimas „Integruotos  pamokos pravedimo
metodika“

A. Petrulienė,
D. Tranizienė

balandžio
mėn.

1.42. Psichologų metodinio būrelio susirinkimas
„Technikų taikymas vaikų psichologiniame
konsultavime“

I. Mineikienė,
D. Tranizienė

1.43. 2010-2011m.m. veiklos analizė. Istorijos mokytojų
ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas

D. Zibalienė,
D. Tranizienė

gegužės mėn.

1.44. Tikybos mokytojų metodinio būrelio mokslo metų
veiklos ataskaita

R. Masiokienė,
D. Tranizienė

1.45. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,
grupių nustatymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių
skirstymo į lygius tvarkos aprašo analizė

R. Staškauskienė,
D. Tranizienė
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1.46. Ataskaitinis susirinkimas „2010-2011 m. m. būrelio
veiklos aptarimas“

I. Mineikienė,
D. Tranizienė

birželio mėn.

1.47. Socialinių pedagogų metodinis susirinkimas “2010-
2011 m. m. veiklos apžvalga. Veiklos planavimas 2011-
2012 m.m.”

D. Puškorienė,
D. Tranizienė

1.48. Šokio mokytojų metodinis susirinkimas „Metų
veiklos aptarimas, analizė, veiklos gairės 2011-2012 m.
m.“.

D. Savčuk,
J. Vaičekauskienė,
D. Tranizienė

1.49. Rajono mokyklų metodinės tarybos susirinkimas V. Adomaitis,
D. Tranizienė

1.50. Etikos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis
rinkiminis susirinkimas

I. Grabienė,
D. Tranizienė

1.51. Dailės  mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis
rinkiminis susirinkimas

N. Maštarienė,
D. Tranizienė

1.52. Prancūzų kalbos mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

A. Razmienė,
D. Tranizienė

1.53. Šokių  mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis
rinkiminis susirinkimas

D. Savčuk,
D. Tranizienė

1.54. Ekonomikos mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

V. Narmontienė,
D. Tranizienė

1.55. Kartenos zonos pradinių klasių mokytojų metodinio
būrelio ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

R. Bitautienė,
D. Tranizienė

1.56. Tikybos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis
rinkiminis susirinkimas

R. Masiokienė,
D. Tranizienė

1.57. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio
būrelio ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

V. Kaunienė,
D. Tranizienė

1.58. Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

I. Augutienė,
G. Benetienė

1.59. Kretingos zonos pradinių klasių mokytojų
metodinio būrelio ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

D. Stonkienė,
D. Tranizienė

1.60. Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

R. Kašinskienė,
D. Tranizienė

1.61. Biologijos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis
rinkiminis susirinkimas

K. Kaulius,
D. Tranizienė
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1.62. Chemijos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis
rinkiminis susirinkimas

V. Švitrienė,
D. Tranizienė

1.63. Salantų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio
būrelio ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

R. Jonauskas,
D. Tranizienė

1.64. Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

A. Kruševičiūtė,
D. Tranizienė

1.65. Fizikos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis
rinkiminis susirinkimas

J. Menčinskienė,
D. Tranizienė

1.66. Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

R. Jankuvienė,
D. Tranizienė

1.67. Technologijų (mergaičių) mokytojų metodinio
būrelio ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

V. Budrienė,
D. Tranizienė

1.68. Geografijos mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

V. Adomaitis,
D. Tranizienė

1.69. Bibliotekininkų metodinio būrelio ataskaitinis
rinkiminis susirinkimas

A. Burbienė,
D. Tranizienė

1.70. Rusų kalbos  mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

A. Petrulienė,
D. Tranizienė

1.71. Darbėnų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio
būrelio  ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

J. Vaičikauskienė,
D. Tranizienė

1.72. Socialinių pedagogų metodinio būrelio ataskaitinis
rinkiminis susirinkimas

D. Puškorienė,
D. Tranizienė

1.73. Muzikos mokytojų metodinio  būrelio ataskaitinis
rinkiminis susirinkimas

G. Pucas,
D. Tranizienė

1.74. Specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio būrelio
ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

I. Linauskaitė,
D. Tranizienė

1.75. Psichologų metodinio būrelio ataskaitinis
rinkiminis susirinkimas

I. Mineikienė,
D. Tranizienė

1.76. Technologijų (berniukų) mokytojų metodinio
būrelio ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

A. Mockus,
D. Tranizienė

1.77. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio
ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

E. Pranaitienė,
D. Tranizienė

1.78. Istorijos  mokytojų metodinio būrelio susirinkimas
ataskaitinis rinkiminis

D. Zibalienė,
D. Tranizienė



25

1.79. Informatikos  mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

A. Slušnys,
D. Tranizienė

1.80. Matematikos mokytojų metodinio būrelio
ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

E. Volskienė,
D. Tranizienė

1.81. Direktorių pavaduotojų metodinio būrelio
susirinkimas

A. Burbienė,
D. Tranizienė

KONFERENCIJOS

1.82. Žemaitijos zonos praktinė – mokslinė konferencija
„Ekologinis ugdymas darželyje ir pradinėje mokykloje“

M. Žilienė,
V. Petrauskienė,
D. Tranizienė

sausio mėn. Intelektualiniai

1.83. Prevencinių programų vykdymo patirtis mokyklose D. Puškorienė,
V. Tamošauskienė,
D. Tranizienė

vasario mėn.

1.84. Rajoninė konferencija „Vaikų socializacijos veiklos
programų įgyvendinimas 2010 metais“

A. Pocienė,
D. Tranizienė

1.85. Konferencija „Sveikatos kodas" D. Bakstienė,
D. Tranizienė

1.86. Rajoninė konferencija „Senieji kasdieniai amatai.
Ką mokėjo mūs senoliai“

J. Vaičikauskienė,
D. Tranizienė

kovo mėn.

1.87. Rajoninė konferencija „ Čia Lietuva. Čia mano
kraštas senas“

D. Zibalienė,
D. Tranizienė

1.88. Integruota biologijos, chemijos ir fizikos dalykų
gamtamokslinė konferencija

A. Burbienė,
A. Orlovienė,
D. Tranizienė

balandžio
mėn.

1.89. Moksleivių ir mokytojų konferencija skirta Žemės
dienai R. Bumblienė,

D. Tranizienė

1.90. Respublikinė teorinė-praktinė  konferencija
„Pradinis ugdymas, orientuotas į mokinio kūrybingumo
ugdymąsi, aktyvų, savarankišką mokymąsi, į atradimus”

R. Jonauskas,
D. Jakavonytė,
D. Tranizienė

1.91. Rajoninė konferencija „Gabių mokinių pažinimas ir
motyvavimas sėkmei“

J. Jurgutienė,
D. Tranizienė

gegužės mėn.
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1.92. Respublikinė konferencija „Mokykla-tautinės
kultūros versmėse“

A. Pocienė,
Ž. Adomaitienė,
D. Savčuk,
D. Tranizienė

PARODOS

1.93. Paroda „Kiek daug pasaulyje ir mumyse...“
(J. Marcinkevičius)

S. Vaicekauskienė,
D. Tranizienė

sausio mėn. Intelektualiniai

1.94. Kūrybinių darbų - atšvaitų paroda „Mane saugo
mano atšvaitas“

A. Pocienė,
D. Tranizienė

1.95. Metodinių darbų paroda „Gabių mokinių pažinimas
ir motyvavimas sėkmei“

J.Jugutienė,
D. Tranizienė

vasario mėn.

1.96. Autorinė technologijos mokytojos Palmiros
Mikutytės rankdarbių paroda

D. Tranizienė kovo mėn.

1.97. Technologijų mokytojų (merg.) kūrybinių darbų
paroda

D. Tranizienė balandžio
mėn.

1.98. Metodinių darbų parengimas ir pristatymas parodai
„Mokome ir mokomės užsienio kalbų“

V. Kvietkauskienė,
D. Tranizienė

1.99. Trečiojo amžiaus universiteto narių kūrybinių darbų
paroda „Idėjų pavasaris“

D. Tranizienė gegužės mėn.

1.100. Kūrybinės dirbtuvėlės šeimai ,,Būkime kartu“  VšĮ
Pranciškonų gimnazijoje

J. Motijauskienė,
D. Tranizienė

1.101. Paroda skirta Vaikų gynimo dienos šventei M/d „Žibutė“
metodinė grupė,
D. Tranizienė

birželio mėn.

1.102.  Technologijų (bern.) mokytojų kūrybinių darbų
paroda

A. Mockus,
D. Tranizienė

1.103. Foto nuotraukų paroda „Akimirkos iš mokytojų
gyvenimo“

D. Tranizienė rugsėjo mėn.

1.104. Leidyklos „Šviesa” knygų paroda D. Tranizienė spalio mėn.
1.105. Dailininko Vytauto Kuso tapybos darbų paroda D. Tranizienė lapkričio
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mėn.
1.106. Tradicinė technologijų mokytojų kalėdinė paroda
„Netradicinė eglutė“

D. Tranizienė gruodžio
mėn.

PROJEKTAI

1.107. Projektas „Sveiki, dantukai“ Darželio „Eglutė“
metodinės grupės
nariai,
D. Tranizienė

vasario mėn. intelektualiniai

1.108. Projektas „Amūro strėlės" D. Šimonienė,
R. Masiokienė,
S. Vaicekauskienė,
D. Tranizienė

1.109. Projektas  „Garsų ir judesių pasaulyje“ B. Stanienė,
A.Venckuvienė,
S. Genutienė,
D. Tranizienė

kovo mėn.

1.110. Projektas „Lietuviais esame mes gimę“ K. Litvinienė,
D. Tranizienė

1.111. Projektas ,,Kelionė Rėdos ratu“ D. Beivydienė,
I. Kutelienė,
D. Tranizienė

1.112. Projektas „Kalbų dialogas ir kultūrų mozaika“ L. Jurkaitienė,
R. Anužienė,
D. Tranizienė

1.113. Rajoninis menų ir technologijų projektas
„Kaziuko mugė“

D. Savčuk,
D. Tranizienė

1.114. Projektas „Mokomės bendraudami“ A. Petrulienė,
R. Stankuvienė,
D. Tranizienė

balandžio
mėn.

1.115. Rajoninis folkloro projektas „Suk, suk ratelį“ D. Savčuk,
D. Tranizienė

gegužės mėn.

1.116.  Rajoninis projektas „Žemaičių kultūrinis paveldas
šiuolaikiniame kontekste“

S. Vaicekauskienė,
S. Žvaginienė,



28

D. Tranizienė
1.117. Tarpmokyklinis integruotas užsienio kalbų ir
menų projektas, paminint Europos dieną.

V. Garjonienė,
R. Petrauskienė,
A. Jankus,
I. Morkeliūnienė,
R. Jankuvienė,
D. Tranizienė

intelektualiniai

POPIETĖS, VAKARONĖS

1.118. Popietė ,, Kaip gydėsi mūsų senoliai“ I.  Raišuotienė,
D. Tranizienė

vasario mėn. intelektualiniai

1.119. Popietė „Ты сын и ужас мой“ (Skirta A.
Achmatovai)

R. Stonkuvienė,
V. Paulauskienė,
D. Tranizienė

kovo mėn.

FESTIVALIAI, KONKURSAI, VIKTORINOS

1.120. Viktorina skirta Vasario 16-ajai  „Nuo jūros eina
mūsų žemė“

J. Pabrėžos gimnazijos
istorijos, geografijos
mokytojos,
D. Tranizienė

vasario mėn. intelektualiniai

1.121. Konkursas „Raštingiausias pradinukas“ D. Bakstienė,
D. Tranizienė

1.122. Saviraiškos festivalis „Žemaiteliu ruoda: atverkem
dušeles žemaiteškam žuodiou“

J. Vaičikauskienė,
D. Tranizienė

1.123. Vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių,
studijų, ansamblių festivalis „Šokiu apjuosim
„Aguonėlę“

Ž. Adomaitienė,
D. Tranizienė

kovo mėn.

1.124. Viktorina „Antika“ D. Zibalienė,
D. Tranizienė

1.125. Festivalis „Padainuokime angliškai“ R. Kašinskienė,
D. Tranizienė

1.126. Rajoninis konkursas „The Union Jack“ R. Kašinskienė,
D. Tranizienė

balandžio
mėn.

1.127. Dailyraščio konkursas „Rašom. 2011“ J. Jurgutienė,
D. Tranizienė
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1.128. Festivalis ,,Dainuojanti jaunystė“ V. Budrienė

METODINĖS – PAŽINTINĖS EKSKURSIJOS

1.129. Edukacinė kelionė į Klaipėdos universitetą
„Studentų kūrybiniai darbai“ J. Kiškienė,

D. Tranizienė

sausio mėn. intelektualiniai

1.130. Išvyka į Britų tarybą Vilniuje R. Kašinskienė,
D. Tranizienė

vasario mėn.

1.131. Biocheminiai ir histologiniai tyrimai.
Išvyka į Klaipėdos universitetinės ligoninės laboratorijas

K. Kaulius,
V. Kauliuvienė,
D. Tranizienė

kovo mėn.

1.132. Edukacinė kelionė „Literatūrinė Aukštaitija“ D. Dunauskaitė,
D. Tranizienė

balandžio
mėn.

1.133. Išvyka į Skuodo rajono mokyklas D. Puškorienė,
D. Tranizienė

1.134. Pažintinė –metodinė išvyka į Kalnalį A. Pocius,
D. Tranizienė

1.135. Išvyka į Varnių regioninį parką V. Stropus,
D. Tranizienė

gegužės mėn.
.

1.136. Edukacinė kelionė į Mažeikių Gabijos gimnaziją I. Grabienė,
D. Tranizienė

1.137. Direktorių pavaduotojų metodinio būrelio narių
edukacinė  išvyka į sveikos gyvensenos sodybą „Nova
Vita“

A. Burbienė,
D. Tranizienė

1.138. Ekskursija į sveikos gyvensenos sodybą „Nova
Vita“ Plateliuose

V. Budrienė,
K. Pocevičienė,
D. Tranizienė

birželio mėn.

ŠVENTĖS

1.139. Raiškiojo skaitymo šventė pradinių klasių
mokiniams

A. Jašinskienė,
D. Tranizienė

kovo mėn. intelektualiniai

1.140. Mamyčių šventė, skirta pradinių klasių mokiniams
ir jų mamoms

A. Laureckienė,
D. Tranizienė

balandžio
mėn.
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1.141. Šventė „Skambėk linksma, dainele!“ N. Meškauskienė,
D. Bakstienė,
D. Tranizienė

gegužės mėn.

1.142. Nebedirbančių mokytojų šventinė popietė
„Mokytojau, Tu medis be nuvargusio šešėlio...“

A. Mazeliauskienė,
D. Tranizienė

lapkričio
mėn.

PRAKTINIS MOKYMAS

1.143. „Folklorinių šokių mokymas“ D. Savčuk,
D. Tranizienė

sausio mėn. intelektualiniai

1.144. „Istorijos užduočių kūrimas, istorijos egzamino
perspektyvos“

S. Jonaitienė,
D. Tranizienė

kovo mėn.

1.145. Pasikeitimas gerąja patirtimi „Kolega –kolegai“ D. Zibalienė,
D. Tranizienė

1. 146. „Matematika po pamokų“ R. Mineikienė,
G. Markuvienė,
D. Tranizienė

1.147. Praktinis mokymas „Metodinės priemonės
pristatymas (CD)“

A. Petrulienė,
G. Benetienė,
D. Tranizienė

balandžio
mėn.

1.148. Praktinis mokymas „Projektiniai darbai ugdymo
procese”

G. Gegytė,
D. Tranizienė

gegužės mėn.

APSKRITAS STALAS

1.149. „Ką aš moku geriausiai“ J. Menčinskienė,
D. Tranizienė

sausio mėn. intelektualiniai

1.150. „Naujovių, informacijų perteikimas“ V. Kaunienė,
D. Tranizienė

balandžio
mėn.

1.151. „Seminarų, atvirų pamokų, atviros veiklos
aptarimas, vertinimas“.

D. Savčuk,
D. Tranizienė

kovo mėn.

1.152.,,Gabiųjų ugdymo akademija“ A. Burbienė,
D. Tranizienė

DISKUSIJOS

1.153. Klubas „Idėja“ B. Tinginienė kovo mėn. intelektualiniai
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1.154. Diskusija „Už vaikystę be patyčių“ M. Degimienė,
D. Tranizienė

balandžio
mėn.

1.155. Klubas „Civitas“ D. Tranizienė gegužės mėn.
1.156. Klubas „Civitas“ spalio mėn.
1.157. Klubas „Civitas“ lapkričio

mėn.
1.158. Klubas „Idėja“ B. Tinginienė gruodžio

mėn.

Rezultatas: Įgytos naujos profesinės kompetencijos, užtikrintas metodinis ir dalykinis mokytojų bendradarbiavimas, organizuojant  ugdymo procesą ir jį

įgyvendinant.

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

Eil.
Nr. Uždaviniai Priemonės Vykdytojai,

partneriai Laikas Resursai Pastabos

Sveikatos ir dvasinio tobulėjimo fakultetas

1. 1. Inicijuoti ir organizuoti
paskaitas, susitikimus ir
išvykas

1.1. Žolinčių akademijos narė Genovaitė Rauktienė.
„Sveika gyvensena. Gyvenimas be tablečių“

A. Mazeliauskienė,
D. Tranizienė

sausio mėn. intelektualiniai,
rėmėjų

1.2. Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas Dainius
Kepenis. „Sveika gyvensena“
1.3. Kretingos rajono meras Juozas Mažeika. „Rajono
strategijos įgyvendinimas“.
Susitikimas su „Gyvenimo menas“ labdaros ir paramos
fondo mokytoja Danute Valiene
1.4. Lietuvos jogos asociacijos Žemaitijos regiono
vadovė  Ilona Venclovienė. „Joga ir neurolingvistinis
programavimas”

vasario mėn.

1.5. Telšių krizių centro direktorė Vanda Benaitienė.
„Bendravimo kultūra”

1.6.
1.6. Dr. Rūta Mizerienė,  psichiatrė kovo mėn.
1.7. Kretingos J. Pabrėžos gimnazijos  direktorė Biruta
Mikienė. „Etiketas - ne aristokratų išmonė”
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1.8. Salantų parapijos klebonas, Bažnytinės teisės
daktaras Petras Smilgys. „Liturginė teisė”

balandžio
mėn.

1.9. KU Sveikatos mokslo fakulteto dekanas prof. dr.
Artūras Razbadauskas. „Sveikatos tausojimas ir
stiprinimas“
1.10. Kretingos vienuolynų lankymas.
Išvyka į Radviliškio rajono  Burbiškio dvaro festivalį
„Tulpių žydėjimo šventė”

gegužės mėn.

1.11. Kūrybinių darbų  paroda „Idėjų pavasaris“.
Spektaklis
1.12. Šventinė popietė, skirta Tarptautinei pagyvenusių
žmonių dienai paminėti

A. Mazeliauskienė,
D. Tranizienė

spalio mėn.1.13. Kretingos VšĮ Pranciškonų gimnazijos etnokultūros
mokytoja ekspertė Virginija  Rudavičienė. „Žiemos
laikotarpio kalendoriniai papročiai“
1.14. Kretingos J. Pabrėžos gimnazijos  direktorė Biruta
Mikienė. „Etiketas - ne aristokratų išmonė” lapkričio

mėn.1.15. Salantų parapijos klebonas, Bažnytinės teisės
daktaras Petras Smilgys. „Tautiškumas ir religija”
1.16. PPT direktorė Ingrida Mineikienė „Konfliktų
sprendimo būdai”

gruodžio
mėn.

1.17. Mokslo metų užbaigimo renginys. Šventinė
vakaronė „Uogos sniege”

Žmogaus ir socialinės aplinkos fakultetas

1.18. Žolinčių akademijos narė Genovaitė Rauktienė.
„Sveika gyvensena. Gyvenimas be tablečių“

A. Mazeliauskienė,
D. Tranizienė

sausio mėn. intelektualiniai,
rėmėjų

1.19. KU Sveikatos mokslo fakulteto dekanas prof. dr.
Artūras Razbadauskas. „Sveikatos tausojimas ir
stiprinimas“

A. Mazeliauskienė,
D. Tranizienė

1.20. Kretingos rajono meras Juozas Mažeika.
„Rajono strategijos įgyvendinimas“
Susitikimas su „Gyvenimo menas“ labdaros ir paramos
fondo mokytoja Danute Valiene.

A. Mazeliauskienė,
D. Tranizienė

1.21. Telšių krizių centro direktorė Vanda Benaitienė. A. Mazeliauskienė, vasario mėn.
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„Bendravimo kultūra” D. Tranizienė
1.22. Salantų parapijos klebonas, Bažnytinės teisės
daktaras Petras Smilgys.  „Teisė katalikų bažnyčioje”

A. Mazeliauskienė,
D. Tranizienė

1.23. Lietuvos jogos asociacijos Žemaitijos regiono
vadovė  Ilona Venclovienė.
„Joga ir neurolingvistinis programavimas”

A. Mazeliauskienė,
D. Tranizienė

kovo mėn.

1.24. Julius Kanarskas. „Kretingos miesto istorijos
atspindžiai Kretingos muziejuje”. Kretingos muziejaus
lankymas

A. Mazeliauskienė,
D. Tranizienė

1.25. Salantų parapijos klebonas, Bažnytinės teisės
daktaras Petras Smilgys. „Liturginė teisė”

A. Mazeliauskienė,
D. Tranizienė

balandžio
mėn.

1.26. Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas
Dainius  Kepenis. „Sveika gyvensena“

A. Mazeliauskienė,
D. Tranizienė

1.27. Kretingos vienuolynų lankymas.
Išvyka į Radviliškio rajono  Burbiškio dvaro festivalį
„Tulpių žydėjimo šventė”

A. Mazeliauskienė,
D. Tranizienė

gegužės mėn.

1.28. Kūrybinių darbų  paroda „Idėjų pavasaris“.
Spektaklis

A. Mazeliauskienė,
D. Tranizienė

1.29. Šventinė popietė, skirta Tarptautinei pagyvenusių
žmonių dienai paminėti

A. Mazeliauskienė,
D. Tranizienė

spalio mėn.

1.30. Kretingos VšĮ Pranciškonų gimnazijos etnokultūros
mokytoja ekspertė Virginija  Rudavičienė. „Žiemos
laikotarpio kalendoriniai papročiai“

A. Mazeliauskienė,
D. Tranizienė

1.31. Žolinčių akademijos narė Felicija Stramilaitė.
„Mandalos”

A. Mazeliauskienė,
D. Tranizienė

lapkričio,
gruodžio
mėn.

1.32. Kretingos rajono Vydmantų vidurinės mokyklos
istorijos mokytojas ekspertas Darius Petreikis.
„Kretingos miesto istorija”

A. Mazeliauskienė,
D. Tranizienė

1.33. Kretingos S. Daukanto pagrindinės mokyklos dailės
mokytoja ekspertė Nijolė Maštarienė „Menas mūsų
gyvenime”

A. Mazeliauskienė,
D. Tranizienė
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1.34. Mokslo metų užbaigimo renginys.
Šventinė vakaronė „Uogos sniege”

A. Mazeliauskienė,
D. Tranizienė

Rezultatas: per dvejus mokymosi  metus  įgis žinių sveikatos, dvasinio tobulėjimo, žmogaus ir socialinės aplinkos srityse.
7 tikslas. Gerinti turizmo infrastruktūrą Kretingos rajone, reprezentuoti turimus turizmo išteklius ir jų patrauklumą šalies ir užsienio gyventojams, siekiant padidinti turistų

srautą.

Eil.
Nr. Uždaviniai Priemonės Vykdytojai,

partneriai Laikas Resursai Pastabos

1. 1. Rinkti, sisteminti ir nuolat
atnaujinti informaciją apie
turizmo infrastruktūrą
Kretingos rajone.

1.1. Informacijos apie Kretingos rajono turizmo traukos
objektus, laisvalaikio praleidimo galimybes, rinkimas ir
sisteminimas.

K. Griciūtė 2011 m.. biudžeto,
intelektualiniai

1.2. Kultūros paveldo objektų ir vietovių lankymas.
1.3. Informacijos talpinimas ir atnaujinimas internetinėje
svetainėje www.kretingosturizmas.info, www.turizmas.lt

2. 2. Teikti informaciją apie
turizmo paslaugas ir
produktus Kretingos rajone
Lietuvos ir užsienio šalių
gyventojams.

2.1. Informacijos apie lankytinus objektus,
organizuojamus renginius, aktyvias laisvalaikio
praleidimo galimybes, maitinimo bei apgyvendinimo
paslaugas Kretingos rajone teikimas.
2.2. Informavimas apie gidų paslaugas, užsakomąjį
transportą.

3. 3. Skleisti informaciją apie
Kretingos rajono turizmo
išteklius taip siekiant didinti
turistų srautus.

3.1. Kretingos rajono reklamavimas Palangos oro uoste. J. Vaickienė,
A. Mazeliauskienė,
K. Griciūtė

3.2. Informacijos ir viešinimo renginių organizavimas
siekiant pristatyti esamus turizmo infrastruktūros
išteklius.
3.3. Informacijos apie turizmo paslaugų tiekėjus,
laisvalaikio praleidimo galimybes sklaida ir  teikimas į
leidinius.
3.4. Kretingos rajono turizmo išteklių pristatymas
parodoje „VIVATTUR 2011“ ir kt.
3.5. Infoturo po Kretingos rajoną organizavimas (miesto
svečiams, turizmo atstovams).
3.6. Fotografijos parodos skirtos Pasaulinei turizmo
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dienai paminėti organizavimas.
3.7. Konkurso „Geriausias 2011 m. turizmo paslaugų
tiekėjas ir originaliausi turizmo produktai“
organizavimas.

4. 4. Kelti kvalifikaciją,
dalyvaujant VRM, VTD,
LTICA rengiamuose
susitikimuose, mokymuose,
kvalifikacijos tobulinimo
seminaruose bei siekti
bendradarbiavimo su
turizmo ir verslo atstovais.

4.1. Dalyvavimas VRM regionų plėtros skyriaus
Klaipėdos apskrities poskyrio inicijuotuose Klaipėdos
regiono turizmo tarybos posėdžiuose.

J. Vaickienė,
A. Mazeliauskienė,
D. Garjonienė,
K. Griciūtė4.2. Gerosios patirties įgijimas ir sklaida dalyvaujant

VTD, LTICA inicijuojamuose susitikimuose,
mokymuose, kvalifikacijos tobulinimo seminaruose.
4.3. Bendradarbiavimas su Kretingos rajono savivaldybės
administracija, turizmo ir verslo atstovais,
tautodailininkais, šalies ir užsienio Turizmo ir
informacijos centrais.
4.4. Bendro projekto su Kretingos rajono savivaldybės
Jaunimo reikalų skyriumi rengimas.

5. 5. Leisti informacinius
lankstinukus ir leidinius
pristatančius Kretingos
rajono turizmo išteklius.

5.1. Specializuotų turizmo informacijos paketų Lietuvos
atvykstamojo turizmo organizatoriams, užsienio turizmo
centrams, ambasadoms, agentūroms rengimas ir
platinimas.

J. Vaickienė,
A. Mazeliauskienė,
K. Griciūtė

5.2. Fotoalbumo apie Kretingos rajoną rengimas.
5.3. Lankstinuko apie aktyvaus laisvalaikio praleidimo
galimybes Kretingos rajone leidyba.
5.4. Lankstinuko apie Kretingos rajono tautodailininkus
rengimas.

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

infrastruktūra rajone, didės turistų skaičius.
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IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Programos įgyvendinimą koordinuos direktorius.

Programos įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktorius.

Už programos vykdymą bus atsiskaitoma PŠC tarybai, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui ir/ar steigėjo įgaliotai institucijai.

PRITARTA PRITARTA
Kretingos rajono pedagogų švietimo Kretingos rajono savivaldybės
centro tarybos administracijos direktoriaus
2011 m. sausio 20 d. 2011 m. vasario
Protokolu Nr. 1 įsakymu Nr.


