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PATVIRTINTA
Kretingos rajono pedagogų švietimo centro
direktoriaus 2012 m. spalio 18 d.
įsakymu Nr. V1-39

I. 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.

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

bendradarbiaujant su institucijomis, įtakojančiomis neformalų suaugusiųjų švietimą.

III. STRATEGINIS TIKSLAS

PŠC veiklos strateginis tikslas – tenkinti Kretingos rajono mokytojų, mokyklų direktorių ir kitų suaugusiųjų gyvenimo karjerai būtinų kompetencijų ugdymosi ir

mokymosi visą gyvenimą poreikius.

IV. 2011-2012 MOKSLO METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO ĮVERTINIMAS IR POKYČIAI

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro 2011—2012 mokslo 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.

1. STIPRYBĖS

Pirmasis tikslas – užtikrinti kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę, aktualizuoti bendrųjų ir profesinių kompetencijų svarbą.

2011-2012 mokslo metais parengtos ir vykdytos 81 kvalifikacijos tobulinimo programa, 12 - prilygintos akredituotoms, 11 iš jų vykdyta. Vyko 108 seminarai, kursai,

edukacinės išvykos, juose dalyvavo 2715 klausytojų: iš Kretingos rajono dalyvavo 1825 klausytojai, iš kitų Lietuvos rajonų bei miestų –890 klausytojų, kuriems išduoti seminaro

dalyvio pažymėjimai ir pažymos.Vyko 19 konferencijų, jose dalyvavo 629 dalyviai.

Per mėnesį vyko 11 (vidurkis) seminarų, edukacinių išvykų bei kursų, juose vidutiniškai  dalyvavo 272 klausytojai. Viename seminare dalyvavo 25 (vidurkis) klausytojai.
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Eil.
Nr.

Mėnuo Dalyvių
skaičius

Kretingos
rajono

Kitų rajonų Renginių
skaičius

Valandų
skaičius

1. Rugsėjis 18 12 6 2 110
2. Spalis 264 168 96 11 96
3. Lapkritis 364 216 148 19 232
4. Gruodis 572 247 325 16 112
5. Sausis 191 181 10 7 62
6. Vasaris 233 213 20 9 54
7. Kovas 249 210 39 9 54
8. Balandis 266 261 5 10 60
9. Gegužė 209 108 101 8 48
10. Birželis 349 209 140 17 176
11. Liepa - - - - -
12. Rugpjūtis - - - - -

VISO: 2715 1825 890 108 1004

Daugiausia seminarų, kursų, edukacinių išvykų vyko ir daugiausia mokytojų juose dalyvavo lapkričio, gruodžio, birželio mėnesiais. 14 kvalifikacijos tobulinimo renginių

vedė mokytojai praktikai, 11 – aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai, 11 – ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės

institucijų darbuotojai, 23 – mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, 40 – jungtinės lektorių grupės, 1 – leidyklų lektoriai, 5 –

psichologai.

Kvalifikacijos tobulinimo renginių tikslinėse grupėse dalyvavo: 247 ikimokyklinio ugdymo mokytojai – 9 renginiuose, 64 pradinio ugdymo mokytojai – 3 renginiuose, 319

pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai – 23 renginiuose, 217 mokyklų vadovų, jų pavaduotojųugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų – 8 renginiuose,

1676 mokyklų bendruomenės, komandos nariai – 54 seminaruose, edukacinėse išvykose.

26 seminarai vyko Kretingos rajono pedagogų švietimo centre, 35 seminarai – darbo vietose, mokėsi mokyklų bendruomenės, kitur – 47 kvalifikacijos tobulinimo

renginiai.

Kvalifikacijos tobulinimo renginius vedė 108 lektoriai. 61 seminaras (62%) buvo orientuoti į baigtinį darbą.  Įvairios sklaidos formos: Jurgio Pabrėžos gimnazijoje, VšĮ

Pranciškonų gimnazijoje, Marijono Daujoto vidurinėje mokykloje, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre ir Simono Daukanto pagrindinėje mokykloje; seminarai apie

šiuolaikinę pamoką, vertinimą pamokoje, mokyklos edukacinių aplinkų ir įvaizdžio kūrimą ir kt. Darbėnų gimnazijos ir Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos

bendruomenės dalyvavo BMT3 projekto seminaruose.
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Įgyvendinti programų ciklai: „Šiuolaikinė pamoka – ne naujovių ieškojimas, o regėjimas naujomis akimis“, ,,Klimato kaitos priežastys ir problemos bei jų nagrinėjimas

ugdymo procese“, „Netradicinės meno priemonės kuriant „READYMADE“, „Gabiųjų ugdymo akademija“, ,,Pedagogų profesinių įgūdžių ir kompetencijų ugdymas“, „IT

suaugusiųjų mokyme“, „Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumai“.

Didelis dėmesys buvo skiriamas kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybei, pedagogai  įgijo bendrųjų ir profesinių kompetencijų.

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 30 metodinių būrelių veiklą. Kretingos rajono pedagogų švietimo centras organizuoja metodinių būrelių ir mokyklų metodinės tarybos renginius,

nuolat ieško mokytojų, norinčių pasidalinti gerąja darbo patirtimi. 2011-2012 m. m.  metais vyko skirtingo pobūdžio metodiniai renginiai. Aktyviausios metodinės formos mokslo

metais buvo atviros pamokos, atviros veiklos (22),  metodinės dienos (32), konferencijos (19), bendro pobūdžio susirinkimai (48).  Atsirado naujos veiklos formos, tokios kaip

forumai,  sėkmės istorijos (skaitymai). Iš viso vyko 220 metodiniai renginiai, kuriuose dalyvavo 3932 dalyviai iš Kretingos rajono ir 73 dalyviai atvykę iš kitų miestų ar rajonų.

Vyko 17 mokytojų kūrybinių darbų parodų, kuriose dalyvavo 255 mokytojai. Keičiamasi gerąja darbo patirtimi dalykų metodikos, pedagogikos, socialinio ugdymo, gyvenimo

karjeros klausimais.

Išleista Kretingos rajono mokytojų ekspertų gerosios patirties knyga „Priėmę nuolatinės kaitos iššūkį...“.

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.

3. „Besimokančių mokyklų tinklai (BMT3) (MTP plius komponentas)“. PŠC  partneriai - Darbėnų gimnazija ir Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla.

Rajono bendruomenei nuo 2003 m. rugsėjo mėn. organizuojamos KTU Viešojo administravimo magistrantūros studijos. Studijavo 11–ta laida.

Aktyvi ir kūrybinga iniciatyvių pedagogų klubo „Idėja“ veikla, surengta pedagogų šeimų - kartų popietė „Mokslo šviesa – iš kartos į kartą“.

Antrasis tikslas – sudaryti sąlygas vadovų ir mokytojų idėjų generavimui, geriausių praktikų ir kūrybinės partnerystės sklaidai.
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Kretingos rajono ugdymo įstaigų 12 direktorių, jų pavaduotojų vedė seminarus, edukacines išvykas ugdymo įstaigų bendruomenėms, pedagogams, dalijosi gerąja darbo

patirtimi, supažindino su ugdymo aplinkomis. 36 rajono mokytojai praktikai pravedė 14 seminarų, kursų. Autorinius seminarus kursus vedė mokytojai: Rasa Kašinskienė,

Virginija Blažienė, Vitalija Fedaravičiūtė, Aušra Galdikienė, Živilė Sabaliauskaitė.

Sudarytos sąlygos idėjų generavimui ir modeliavimui, geriausių praktikų ir kūrybinės partnerystės sklaidai.

Trečiasis tikslas – skatinti pedagogų saviraišką per visuomeninę, kultūrinę, meninę raišką, ieškoti talentingų mokytojų-kūrybiškų asmenybių.

2011-2012 mokslo metais įvyko 9 Meilės Lukšienės skaitymai „Lietuvos švietimas: laimingos visuomenės paieškos“. Juose apie 40 talentingų, kūrybiškų mokytojų,

auklėtojų, psichologų pristatė gerąją darbo patirtį ugdomojoje, visuomeninėje, kultūrinėje, meninėje veikloje.

Buvo organizuota 17 autorinių ir teminių parodų. Jose darbus pristatė  mokytojai, mokiniai, rajono bendruomenės nariai.

Susipažino su kūrybiškų asmenybių veikla, pagilino kūrybines, socialines kompetencijas.

Ketvirtasis tikslas – sudaryti galimybę vyresnio amžiaus žmonėms įgyti žinių, sveikatos, dvasinio tobulėjimo, žmogaus ir socialinės aplinkos srityse.

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. Per metus įvyko 31 užsiėmimas. Vyko pirmų mokslo metų užbaigimo šventė „Uogos sniege“, kurios metu TAU studentams

buvo įteikti studentų pažymėjimai, aplankė Kretingos rajono vienuolynus, išvyko į Latviją, Dobelės alyvų žydėjimo šventę.

Per dvejus mokymosi  metus  įgijo žinių sveikatos, dvasinio tobulėjimo, žmogaus ir socialinės aplinkos srityse.

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

turistų srautus.

2010-2011 mokslo metais surengtos kelios foto parodos, skirtos pabrėžti Kretingos krašto išskirtinumą ir grožį („Pažinkime Kretingos krašto grožį“, „Atspindžiai“), taip

pat vyko viešoji konsultacija – diskusija „Piligriminio turizmo vystymo tendencijos Kretingos rajone“, skirta turizmo sektoriaus atstovams, suorganizuota edukacinė išvyka

„Kretingos krikščioniškasis kultūrinis paveldas“, kurio tikslas – skatinti domėjimąsi Kretingos miesto istorija.

Parengta informacija apie Kretingos rajone esančius lankytinus objektus, aktyvaus laisvalaikio praleidimo galimybes, gerja turizmo infrastruktūra rajone.
Turizmo:

Patrauklus rajono kraštovaizdis ir kultūros paveldo objektų gausa;

Patogus susisiekimas;

Lyginant su kitais miestais, pigesnės nakvynės, maitinimo paslaugos;
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Palankios sąlygos dvasinio turizmo plėtrai Kretingos rajone.

PŠC veiklos programos tikslai ir uždaviniai iš esmės įgyvendinti.

2. SILPNYBĖS

Nepakankamas kvalifikacijos tobulinimo renginių grįžtamasis ryšys;

Nedidelis PŠC bibliotekos  skaitytojų skaičius;

Patalpų trūkumas (konferencinės salės, metodinio kabineto, užsienio kalbų mokymo kabineto);

Turizmo:

Nepakankama turizmo informacijos sklaida ir infrastruktūra;

Darbuotojų turizmo sferoje trūkumas;

Turizmo maršrutų Kretingos mieste ir rajone trūkumas;

Turizmo paslaugų (ekskursijų, renginių) trūkumas.

3. 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);

Turizmo:

Patraukliai reprezentuoti lankytinus objektus ir vietoves Kretingos rajone;

Sukurti daugiau teminių turistinių maršrutų Kretingos rajone, siekiant patenkinti skirtingų interesų grupių turistų poreikius (maršrutai šeimoms, piligrimams,

dviratininkams ir pan.);
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Sukurti maršrutą, apimantį ne tik Kretingos rajoną, bet ir gretimų savavaldybių lankytinus objektus;

Išleisti Kretingos rajono žemėlapį su visomis rajono lankytinais objektais, nakvynės ir maitinimo vietomis;

Plėtoti ryšius su kitais turizmo informacijos centrais;

Dalyvauti projektinėje veikloje.

4. GRĖSMĖS

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

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

Turizmo:

Turizmo darbuotojų stoka, nepakankamas lėšų kiekis reprezentaciniams leidiniams ir renginiams.
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V. 2012-2013 MOKSLO METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Tikslai:

1. Siekti nuolatinio pedagogų  profesinių kompetencijų augimo, užtikrinančio kūrybišką žinių pritaikymą valdymo bei  ugdymo proceso organizavimui ir

veiksmingumui.

2. Sudaryti galimybę Kretingos rajono vyresnio amžiaus žmonėms įgyti žinių sveikatos, dvasinio tobulėjimo, žmogaus ir socialinės aplinkos, kultūros ir pažinimo
srityse.

3. Gerinti turizmo galimybes Kretingos rajone, informatyviai ir patraukliai reprezentuoti turimus turizmo išteklius šalies ir užsienio turistams, siekiant pritraukti kuo
daugiau lankytojų į mūsų rajoną.

2. Uždaviniai:

1.Tobulinti į vaiką orientuotą ugdymą  ir pagalbą jam.

2. Tobulinti formaliojo ugdymo kokybę:

2.1. skatinti  mokytojų kvalifikaciją, orientuotą į pamokos planavimą bei struktūros kokybę;

2.2. siekti mokytojo ir mokinių vaidmenų bei veiklų dermės ir įvairovės.

3. Tobulinti ugdomąjį vadovavimą – stebėsenos veiksmingumą ir jos įtaką mokinio pažangai (sėkmei).

4. Skatinti pedagogų saviraišką per visuomeninę, kultūrinę, meninę raišką, ieškoti talentingų žmonių, mokytojų-kūrybiškų asmenybių.

5. Organizuoti renginius vyresnio amžiaus žmonėms, sudaryti sąlygas jiems tikslingai praleisti laisvalaikį pagal sugebėjimus ir galimybes.

6. Plėsti turizmo informacijos skaidą apie turizmo galimybes Kretingos rajone.
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VI. 2012 - 2013 MOKSLO METŲ SPECIALIZUOTŲ, KOLEGIALAUS  PATIRTIES  PERĖMO IR VIEŠOSIOS VEIKLOS RENGINIŲ

PROGRAMOS
Tikslas - siekti nuolatinio pedagogų  profesinių kompetencijų augimo, užtikrinančio kūrybišką žinių pritaikymą valdymo bei  ugdymo proceso organizavimui ir

veiksmingumui.

Uždaviniai:

1. Tobulinti į vaiką orientuotą ugdymą  ir pagalbą jam.

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

renginys Pastabos

SPECIALIZUOTI  RENGINIAI
1. „Švietimo įstaigos bendruomenės įtaka

darnios aplinkos kūrimui“
Ciklo „Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus
vaikų raidos ypatumai“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Lilija Vitkauskienė, psichologė, VŠĮ „Individualus
augimo centras“ direktorė,
Neringa Poškutė, interjero dizainerė

Auklėtojų
padėjėjoms

2. „Švietimo įstaigos bendruomenės įtaka
darnios aplinkos kūrimui“
Edukacinė išvyka

spalis Metų laikai VšĮ
privatus darželis,
Vilnius

i. Z. Z.   Z. Domarkienė
ii. D. Lisovskienė

Lina Gečienė, Vilniaus Metų laikai VšĮ privataus
darželio direktorė

Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų,
mokyklų-darželių,
pradinės mokyklos
vadovams

3. „Kūrybiškumo ugdymas ikimokykliniame
amžiuje. Europos patirtis“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Dr. Rasa Jautakytė, Klaipėdos Universiteto dėstytoja,
docentė,
Dagna Volkovaitė, Klaipėdos lopšelio – darželio
„Puriena“ auklėtoja metodininkė,
Renata Juodikaitytė, Klaipėdos lopšelio – darželio
„Puriena“  auklėtoja metodininkė,
Giedrė Petrošienė, Klaipėdos lopšelio – darželio
„Aitvarėlis“ auklėtoja,
Virginija Letukienė, Klaipėdos lopšelio – darželio
„Puriena“ direktorė,
Aušra Jablonskienė, Klaipėdos lopšelio – darželio
„Aitvarėlis“ direktorė

Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
auklėtojoms

4. „Mokytojo internetinės svetainės kūrimas“ sausis PŠC,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Aurelija Anužienė, Vydmantų vidurinės mokyklos
pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinių klasių
mokytojams

5. „Ikimokyklinio ugdymo šstaigos vidaus
išsivertinimas“

vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,

G. Benetienė Liudvika Norvilienė, Gargždų lopšelio-darželio
„Saulutė“ direktorė

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
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Kretinga ugdymo vadovams,
pedagogams

6. „Ankstyvoji intervencija vaikystėje“ kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

L. Lengvinienė,
G. Benetienė

Lektorių grupė Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogams

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

lapkritis,
gegužė

PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

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

Mokytojams, kurie
atestuojasi

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

lapkritis,
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

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

lapkritis,
gegužė

PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

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

Mokytojams, kurie
atestuojasi

KOLEGIALUS  PATIRTIES  PERĖMIMAS

10. Saviraiškos festivalis ,,Mes kartu - daug
galim“

lapkritis Marijos
Tiškevičiūtės
mokykla

D. Tranizienė Danutė Urnikienė, Marijos Tiškevičiūtės mokyklos
pavaduotoja

Specialiesiems
pedagogams,
auklėtojoms

11. Aktyvi kūno kultūros pamoka: Tinklinio
pamoka lapkritis J. Pabrėžos

gimnazija

D. Tranizienė Milda Laureckienė, vyr. kūno kultūros  mokytoja Kūno kultūros
mokytojams

12. Aktyvi kūno kultūros pamoka. Futbolo
pamoka

gruodis Kartenos vidurinė
mokykla

D. Tranizienė Marius Meškauskas, kūno kultūros mokytojas Kūno kultūros
mokytojams

13. Orientuotas ugdymas: edukacinė kelionė į
Joniškio krepšinio muziejų

kovas Muziejus D. Tranizienė Metodinio būrelio pirmininkė Laima Idė,
Sporto mokyklos direktorius Remigijus Malakauskas

Kūno kultūros
mokytojams

14. Ekonomikos ir verslumo olimpiada
9 – 10  klasių mokiniams

kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Tranizienė Virginija Narmontienė, M. Daujoto pagrindinės
mokyklos ekonomikos mokytoja metodininkė

Ekonomikos
mokytojai ir
mokiniai

15. Konferencija „Integruota konferencija,
mokinių sukurti projektiniai darbai per
mokslo metus“

gegužė Kretingos M.
Daujoto
pagrindinė

D. Tranizienė Virginija Narmontienė, M. Daujoto pagrindinės
mokyklos ekonomikos mokytoja metodininkė

Pedagogams
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mokykla

VIEŠOJI VEIKLA

16. Kūrybinė grupė „Meistriškumo metodai“ mokslo
metai

PŠC,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro
metodininkė

Pradinių klasių
mokytojams

17. Kūrybinė grupė „Inovatyvūs būdai, formos,
metodai ir modeliai“

mokslo
metai

PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro
metodininkė

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogams

18. Meilės Lukšienės skaitymai, sėkmės istorijos
„Į mokinį (vaiką) orientuota veikla“

mokslo
metai

PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro
metodininkė

Direktoriams, jų
pavaduotojams,
pedagogams ir
rajono
bendruomenei

19. Apskritas stalas „Vaiko saugumas šeimoje ir
mokykloje“

kovas PŠC,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro
metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei

20. Konferencija. Sėkmės istorijos. „Į mokinį
(vaiką) orientuota veikla“

gegužė PŠC,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro
direktorė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro
metodininkė

Direktoriams, jų
pavaduotojams,
pedagogams ir rajono
bendruomenei

2. Tobulinti formaliojo ugdymo kokybę:

2.1. skatinti  mokytojų kvalifikaciją, orientuotą į pamokos planavimą bei struktūros kokybę;

2.2. siekti mokytojo ir mokinių vaidmenų bei veiklų dermės ir įvairovės.

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

renginys Pastabos

SPECIALIZUOTI  RENGINIAI
21. „Moksleivių motyvacija. Gebėjimų

ugdymas“
spalis PŠC,

J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Miglė Ogorodnikovienė, metodinė konsultantė,
Oxford University Press

Anglų kalbos
mokytojams

22. „Mokomės dirbti pagal „Šok” serijos
pasaulio pažinimo „Gilė” pradinių klasių
vadovėlius“

spalis Salantų gimnazija R. Jonauskas Lina Kasputienė, „Šviesos” leidyklos Mokymo
centro projektų vadovė

Salantų zonos ir
kitiems  pradinių
klasių mokytojams
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23. „Garso aksesuarų taikymas neformaliajame
ugdyme“, „MAGIX Music Maker programos
panaudojimas muzikos pamokose“
Edukacinė išvyka

spalis Klaipėdos
„Žemynos“
gimnazija

D. Beivydienė Pranas Mačernis, Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos
muzikos mokytojas metodininkas

Muzikos
mokytojams

24. „Aktyvūs mokymo metodai dorinio ugdymo
pamokose individualizuojant ir
diferencijuojant ugdymo procesą“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Irena Daukantienė, Darbėnų gimnazijos tikybos
mokytoja metodininkė,
Ramunė Masiokienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
tikybos mokytoja metodininkė,
Ingrida Grikšienė,  Darbėnų gimnazijos etikos
vyresnioji mokytoja

Dorinio ugdymo
(etikos, tikybos)
mokytojams

25. “Motyvacijos, savarankiško mokymosi
skatinimas šokio pamokoje ir neformaliojo
švietimo veikloje, individualizuojant ir
diferencijuojant darbą”

spalis J. Pabrėžos
gimnazija

D. Savčuk Birutė Gikarienė, Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinės mokyklos neformalaus ugdymo šokio
mokytoja ekspertė,
Danutė Savčuk, Jurgio Pabrėžos gimnazijosjos
choreografijos mokytoja metodininkė

Muzikos
mokytojams

26. „Ekonomikos mokymas pradinėse ir 5,6
klasėse“ Kursai

spalis,
lapkritis

M. Daujoto
pagrindinė
mokykla

G. Benetienė Asta Malčiauskienė, Panevėžio pedagogų švietimo
centro direktorė, edukologijos magistrė,
Birutė Šinkūnaitė, Panevėžio pedagogų švietimo
centro metodininkė konsultantė, pradinių klasių
mokytoja metodininkė

Pradinių ir 5,6
klasių mokytojams

27. „Žemaičių krikšto kelias istoriniu ir
teologiniu požiūriu“

lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

I. Daukantienė Mons. R. Gudlinkis,
istorikė J. Butkevičiūtė,
Irena Daukantienė tikybos mokytoja metodininkė

Dorinio ugdymo
(etikos, tikybos),
istorijos
mokytojams

28. „Vertimas – netradicinis mokymo metodas“ lapkritis J. Pabrėžos
gimnazija

V. Bertašienė, K.
Tamošauskienė,

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo „Tavo žvilgsnis“
lektorės

Užsienio kalbų
(anglų, prancūzų,
vokiečių, rusų),
dailės mokytojams

29. „Kūrybiškas mokytojas – kūrybiškam
mokiniui“

gruodis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

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

Mokyklų
bendruomenėms

30. „Bendravimo organizacijoje pagrindai ir
bendravimo psichologija“
Ciklas ,,Pedagogų profesinių įgūdžių ir
kompetencijų ugdymas“

gruodis Kretingos
suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo
centras

iii. I. Dukštienė
iv.

Kęstutis Trakšelys, Klaipėdos universiteto
doktorantas

Kretingos
suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo
centro
bendruomenei

31. „Vertinimas pamokoje“ gruodis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Asta Burbienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokyklos
bendruomenei
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32. „Muzikos pamoka“ gruodis S. Daukanto
pagrindinė
mokykla

D. Beivydienė Sigutė Trimakaitė, dainininkė, solistė Muzikos
mokytojams

33. „Ugdymosi aplinkų kūrimas“ mokslo
metai

PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Lektorių grupė Mokyklų
bendruomenėms

34. „Istorijos egzaminas: metodika, sąvokos,
asmenybės“

sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Jonas Gineika, Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijos
istorijos mokytojas ekspertas

Istorijos
mokytojams

35. „Liaudies daina šiuolaikiniame kontekste,
pamokoje“

sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Diana Beržanskienė, Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja ekspertė

Muzikos
mokytojams

36. „Pamokos kokybė, jos gerinimas ir
vertinimas“

sausis Kartenos vidurinė
mokykla

L. Mačernienė Gintautas Cibulskas, KTU socialinių mokslų
docentas, konsultantas

Kartenos vidurinės
mokyklos
bendruomenei

37. „Efektyvesnės pamokos planavimas ir
standartizuotas mokinių kompetencijų
vertinimas ir įsivertinimas“

sausis M. Daujoto
pagrindinė
mokykla

R. Viskontienė Vincas Tamašauskas, Šiaulių Didždvario gimnazijos
matematikos mokytojas ekspertas

M. Daujoto
pagrindinės
mokyklos
bendruomenei

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

sausis Darbėnų
gimnazija

S. Litvinienė Aušra Galdikienė, Darbėnų gimnazijos informacinių
technologijų mokytoja metodininkė

Darbėnų gimnazijos
bendruomenei

39. „Etninės kultūros ugdymo integraciniai
aspektai“
Ciklas

sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Virginija Rudavičienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
etnokultūros mokytoja ekspertė

Įvairių specialybių
pedagogai

40. „Liaudies daina šiuolaikiniame kontekste,
pamokoje“

sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Beivydienė Diana Beržanskienė, Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja ekspertė

Muzikos
mokytojams

41. „K.Maksvytis- specialioji krepšinio mankšta
ir krepšinio pamokos  ypatumai profilinėje
klasėje“

sausis Sporto mokykla L. Idė Kazys Maksvytis,  Klaipėdos „Neptūno“ vyr.
treneris

Kūno kultūros
mokytojams

42. „Vertinimas pamokoje ir jo įtaka mokymosi
motyvacijai“

vasaris Salantų gimnazija L. Vaitkuvienė Liuba Stankevičienė, Marijampolės Jono Totoraičio
pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja
ekspertė

Salantų gimnazijos
bendruomenei

43. „Aktyvieji mokymo metodai pamokoje“ vasaris Grūšlaukės
pagrindinė
mokykla

P. Jocienė Laimutė Ronkaitienė, Skuodo Pranciškaus Žadeikio
gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Grūšlaukės
pagrindinės
mokyklos
bendruomenei
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44. „Kokia pamoka yra gera?“ vasaris Kūlupėnų
M. Valančiaus
pagrindinės
mokykla

V. Kelpša Nijolė Balčikonytė, Gargždų „Vaivorykštės“
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
išorės vertintoja

Kūlupėnų M.
Valančiaus
pagrindinės
mokyklos
bendruomenei

45. „Mokytojo  ir mokinio vaidmenų ir veiklos
dermė“

vasaris M-d „Žibutė“ V. Petrauskienė Lektorių grupė M-d „Žibutė“
bendruomenei

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

vasaris Darbėnų
gimnazija

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

Darbėnų gimnazijos
bendruomenei

47. „Integracija ir tarpdalykiniai ryšiai“ vasaris VšĮ Pranciškonų
gimnazija

V. Kvietkauskienė Lektorių grupė VšĮ Pranciškonų
gimnazijos
bendruomenei

48. „Pamokos kokybės matavimo parametrai“ vasaris J. Pabrėžos
gimnazija

B. Mikienė Daiva Norvaišaitė, Šiaulių Juliaus Janonio
gimnazijos ugdymo skyriaus vedėja

J. Pabrėžos
gimnazijos
bendruomenei

49. „Mokinių mokymosi motyvacija: mokytojų
ir tėvų vaidmuo“

vasaris Jokūbavo A.
Stulginskio
pagrindinė
mokykla

L. Šiškienė Ramunė Želionienė,  psichologė Jokūbavo A.
Stulginskio
pagrindinės
mokyklos
bendruomenei

50. „Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų
kūno kultūros pamokos organizavimo
specifika, pamokos struktūra“

vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

L. Idė Dalia Rakauskienė, Palangos senosios gimnazijos
kūno kultūros mokytoja ekspertė,
Laima Idė J. Pabrėžos gimnazijos kūno kultūros
mokytoja metodinin

Pradinių klasių
mokytojams

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

vasaris S. Daukanto
pagrindinė
mokykla

G. Benetienė Vincas Tamašauskas, Šiaulių Didždvario gimnazijos
mokytojas ekspertas,  lektorius

S. Daukanto
mokyklos
bendruomenei

52. „Virtualios labaratorijos panaudojimas
chemijos pamokoje“

vasaris Klaipėdos
Žaliakalnio
gimnazija

V. Švitrienė Vitalijus Jakobčiukas, Klaipėdos Žaliakalnio
gimnazijos chemijos mokytojas ekspertas, Natalija
Eigintienė, chemijos mokytoja metodininkė

Chemijos
mokytojams

53. „Mokinių pasiekimų vertinimo sistemos
kūrimas BP kontekste“

kovas Kūlupėnų
M. Valančiaus
pagrindinės
mokykla

V. Kelpša Vincas Tamašauskas, Šiaulių Didždvario gimnazijos
matematikos mokytojas ekspertas

Kūlupėnų M.
Valančiaus
pagrindinės
mokyklos
bendruomenei

54. „Šiuolaikinės pamokos planavimas ir
organizavimas“

kovas Baublių
pagrindinė
mokykla

J. Mačiukienė Monika Bilotienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo
agentūros direktoriaus pavaduotoja

Baublių pagrindinės
mokyklos
bendruomenei
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55. „Vertinimas šiuolaikinėje pamokoje“ kovas Darbėnų
gimnazija

S. Litvinienė Lektorių grupė Darbėnų gimnazijos
bendruomenei

56. „2013 m. brandos egzamino struktūra ir
vertinimas“

kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

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

Lietuvių kalbos
mokytojams

57. „Aktyvus mokinio vaidmuo ugdymo
procese“

kovas J. Pabrėžos
gimnazija

L. Idė Jurgio Pabrėžos gimnazijos kūno kultūros
mokytojai:Laima Idė, Milda Laureckienė,
Rita Gembickienė, Vidmantas Lapinskas,
Sportinių šokių mokytojai: Ingridas Kiškys
Rimantė Chalikovė

Kūno kultūros
mokytojams

58. „Orientuotas ugdymas“
Edukacinė išvyka

kovas Joniškio krepšinio
muziejus

L. Idė Laima Idė J. Pabrėžos gimnazijos kūno kultūros
mokytoja metodininkė,
Remigijus Malakauskas, sporto mokyklos
direktorius

Kūno kultūros
mokytojams

59. ,,Žalingų įpročių ypatumai ir jų sprendimas
šeimose, mokyklose ir kitose
bendruomenėse“

balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

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

Tikybos, etikos
mokytojams,
socialiniams
pedagogams, klsių
auklėtojams

60. „Aktyvieji mokymo metodai pamokoje“ balandis Kartenos vidurinė
mokykla

L. Mačernienė Nijolė Balčikonytė, Gargždų „Vaivorykštės“
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
išorės vertintoja

Kartenos vidurinės
mokyklos
bendruomenei

61. „Pamokos kokybė, jos gerinimas ir
vertinimas“

balandis Salantų gimnazija L. Vaitkuvienė Gintautas Cibulskas, KTU socialinių mokslų
docentas, konsultantas

Salantų gimnazijos
bendruomenei

62. „Mokinių mokymosi motyvacija: mokytojų
ir tėvų vaidmuo“

balandis VšĮ Pranciškonų
gimnazija

V.Kvietkauskienė Ramunė Želionienė,  psichologė VšĮ Pranciškonų
gimnazijos
bendruomenei

63. „Grįžtamojo ryšio svarba mokymosi procese
ir mokinių motyvaciją skatinantis
vertinimas“

balandis J. Pabrėžos
gimnazija

B. Mikienė Lektorių grupė J. Pabrėžos
gimnazijos
bendruomenei

64. „Virtualios mokymo aplinkos taikymas
neformaliajame švietime“
Ciklas „IT suaugusiųjų mokyme“

balandis Kretingos
suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo
centras

I. Dukštienė Palmira Jurgilienė, suaugusiųjų ir jaunimo mokymo
centro informacinių technologijų mokytoja

Kretingos
suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo
centro
bendruomenei

65. Tarpdalykinė integracija dirbant su „Šok”
serijos pradinių klasių vadovėlių komplektais
.
Praktinės veiklos stebėjimas Rietavo

balandis Rietavo Lauryno
Ivinskio gimnazija

R. Jonauskas Lina Kasputienė,
„Šviesos” leidyklos Mokymo centro projektų
vadovė

Salantų zonos
pradinių klasių
mokytojams
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Lauryno Ivinskio gimnazijos 1 klasėje

66. „Naujų technikų naudojimas technologijų
ugdyme”

balandis M. Daujoto
pagrindinė
mokykla

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

Technologijų
mokytojams

67. „Vertinimas ugdant“ balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

L. Idė Vilija Prižgintienė,  Klaipėdos Atžalyno gimnazijos
direktorė

Kūno kultūros
mokytojams,
pradinių klasių
mokytojams

68. „Ugdymosi aplinkų kūrimas Kretingos
rajono ugdymo įstaigose“

mokslo
metai

PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Lektorių grupė Mokyklų
bendruomenėms

KOLEGIALUS  PATIRTIES  PERĖMIMAS

69. Metodinė diena „2014 m. Pasaulio lietuvių
dainų šventės repertuaras. Vertinimas ir
įsivertinimas šokio pamokoje”.
Metų veiklos plano, repertuaro, pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo programos
aptarimas.

spalis M. Daujoto
pagrindinė
mokykla

D. Tranizienė Danutė Savčuk, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
choreografijos mokytoja metodininkė, rajono šokio
mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Janina Vaičekauskienė, Kartenos vidurinės mokyklos
šokio mokytoja metodininkė,
Judita Leščiauskienė, Simono Daukanto pagrindinė
mokyklos vyresnioji šokio mokykla,
Simona Kutkevičienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
vyresnioji mokytoja

Šokių mokytojams

70. Edukacinė išvyka į „Tereką“ spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Tranizienė Vilma Švitrienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
chemijos mokytoja metodininkė, chemijos mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė

Chemijos,
biologijos, fizikos
mokytojams

71. Praktiniai mokymai „Aktyvaus ugdymo
klasės sprendimas“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Tranizienė Rūta Kučinskienė, UAB ALMA LITTERA, Švietimo
sistemos koordinatorė,
Daiva Tranizienė,  pedagogų švietimo centro
metodininkė

Pradinio ugdymo
pedagogams

72. Praktiniai mokymai „Aktyvaus ugdymo
klasės sprendimas“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Tranizienė Rūta Kučinskienė, UAB ALMA LITTERA, Švietimo
sistemos koordinatorė,
Daiva Tranizienė,  pedagogų švietimo centro
metodininkė

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogams,
fizikos, biologijos,
chemijos,
matematikos
mokytojams

73. Apskritas stalas. Pranešimas „Ugdymo
proceso planavimas, pasiekimų vertinimas,

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,

D. Tranizienė Ingrida Grikšienė, Darbėnų gimnazijos etikos
vyresnioji mokytoja, rajono etikos mokytojų Dorinio ugdymo
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priemonės dorinio ugdymo etikos
pamokose“
(pagalba jauniems pedagogams).
Pranešimas „Požeminių upių spalvos ir
formos“

Kretinga metodinio būrelio pirmininkė,
Irena Grabienė, Vydmantų vidurinės mokyklos etikos
mokytoja metodininkė,
Marija Bučkienė, Marijono Daujoto pagrindinės
mokyklos etikos vyresnioji mokytoja,
Marijana Degimienė, Kartenos vidurinės mokyklos
etikos mokytoja

etikos mokytojams

74. Integruota muzikos ir lietuvių kalbos pamoka
,,Maironio įkvėpti“

spalis J. Pabrėžos
gimnazija

D. Tranizienė Jurgio Pabrėžos gimnazijos mokytojos:
Irutė Lapinskienė, lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė,
Dalė Povilaitienė, muzikos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos ir
muzikos
mokytojams

75. Projektinė veikla ,,Nuo Akmenos ištakų iki
Baltijos jūros"

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Tranizienė Liuda Silickienė, Darbėnų gimnazijos geografijos
mokytoja metodininkė,
Marija Černauskienė, Darbėnų gimnazijos biologijos
mokytoja metodininkė

Geografijos
mokytojams

76. Integruota muzikos ir anglų kalbos
pamoka,,Angliškasis barokas"

lapkritis Kretingos
J.Pabrėžos
gimnazija

D. Tranizienė Rima Ramoškienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
muzikos mokytoja metodininkė,
Rasa Kašinskienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos anglų
kalbos mokytoja metodininkė

Muzikos ir anglų
kalbos mokytojams

77. Integruota muzikos- anglų kalbos pamoka
,,Angliškasis Barokas“

lapkritis J. Pabrėžos
gimnazija

D. Tranizienė Jurgio Pabrėžos gimnazijos mokytojos:
Rima Ramoškienė, muzikos mokytoja metodininkė,
Rasa Kašinskienė, anglų kalbos mokytoja
metodininkė

Muzikos ir anglų
kalbos mokytojams

78. Atvira integruota šokio ir pasaulio pažinimo
pamoka „Kodėl žmonėms reikia žaidimų?”

lapkritis M/D “Žibutė” D. Tranizienė R. Grikšienė, m-d „Žibutė“ šokio mokytoja,
ALma. Valantinienė, m-d „Žibutė” pradinių klasių
mokytoja metodininkė

Šokio mokytojams

79. Atvira  integruota istorijos, geografijos,
tikybos, etikos pamoka  „Biblijos kraštas“

lapkritis Darbėnų
gimnazija

D. Tranizienė Darbėnų gimnazijos mokytojos:
Irena Daukantienė, tikybos mokytoja metodininkė,
Ingrida Grikšienė etikos vyresnioji mokytoja,
Rita Tamošauskienė, istorijos mokytoja metodininkė,
Liuda Silickienė, geografijos mokytoja metodininkė

Dorinio ugdymo
(etikos, tikybos),
istorijos,
geografijos
mokytojams

80. Kairos rekolekcijos lapkritis Šulco sodyba D. Tranizienė VšĮ Pranciškonų gimnazijos mokytojos:
Aurelija Poškuvienė, tikybos mokytoja metodininkė,
Giovannina Borsato, FMSC tikybos mokytoja
metodininkė

Dorinio ugdymo
(etikos, tikybos)
mokytojams

81. Popietė „Adventas su Levito – Divino“ gruodis Šv. Antano
koplyčia

D. Tranizienė Virginija Narmontienė, Marijono Daujoto pagrindinės
mokyklos tikybos mokytoja metodininkė,
Aurelija Poškuvienė,VšĮ Pranciškonų gimnazijos
tikybos mokytoja metodininkė,

Tikybos
mokytojams
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Giovannina Borsato, FMSC tikybos mokytoja
metodininkė

82. Metodinė diena. Aktyvūs mokymo metodai
ekonomikos ugdymo pamokose.
„Meistriškumo pamoka“

sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Tranizienė Virginija Narmontienė,Marijono Daujoto ekonomikos
mokytoja metodininkė,
Inga Bugienė, ekonomikos mokytoja metodininkė

Ekonomikos
mokytojai

83. Rajoninis festivalis. Muzikos olimpiada.
Vaikų ir mokinių saviraiškos festivalis

vasaris Kretingos kultūros
centras

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

Muzikos ir šokio
mokytojams

84. Praktiniai mokymai kolega – kolegai “Dainų
šventės repertuaro mokymas”

vasaris M. Daujoto
pagrindinė
mokykla

D. Tranizienė Danutė Savčuk, Jurgio Pabrėžos gimnazijos šokio
mokytoja metodininkė, rajono šokio mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė

Šokio mokytojams

85. Atviros pamokos. Modelis kolega kolegai mokslo
metai

Rajono mokyklos D. Tranizienė Jūratė Menčinskienė, Vydmantų vidurinės mokyklos
fizikos mokytoja metodininkė

Fizikos
mokytojams

86. Metodinė diena „Pamokų stebėjimo ar jų
fragmentų įrašų aptarimas“

kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Tranizienė Jūratė Menčinskienė, Vydmantų vidurinės mokyklos
fizikos mokytoja metodininkė

Fizikos mokytojai

87. Atvira pamoka „Ritmas kitaip“ kovas Salantų gimnazija D. Tranizienė Valentina Budrienė, Salantų gimanzijos muzikos
mokytoja metodininkė

Muzikos
mokytojams

88. Metodinė diena „Teksto suvokimo ugdymas
ir skaitymo motyvacijos stiprinimas“

kovas Salantų gimnazija D. Tranizienė Romualdas Jonauskas, Salantų gimnazijos mokytojas
metodininkas, metodinio būrelio pirmininkas

Salantų zonos
pradinių klasių
mokytojams

89. Atvira integruota šokio ir  pasaulio pažinimo
pamoka

kovas M/D “Pasaka” D. Tranizienė R. Tautkevičienė, m/d “Pasaka” šokio mokytoja,
Nijolė Meškauskienė, m/d. “Pasaka” pradinių klasių
mokytoja metodininkė

Rajono šokio
mokytojams

90. Edukacinė išvyka. Meištriš-
kumo pamokos. Tarpdalykinė integracija
dirbant su „Šok” serijos pradinių klasių
vadovėlių komplektais.
Praktinės veiklos stebėjimas Rietavo
Lauryno Ivinskio gimnazijoje

balandis Rietavo Lauryno
Ivinskio gimnazija

D. Tranizienė Romualdas Jonauskas, Salantų gimnazijos mokytojas
metodininkas, metodinio būrelio pirmininkas,
Lina Kasputienė, „Šviesos” leidyklos Mokymo centro
projektų vadovė

Salantų zonos
pradinių klasių
mokytojams

91. Atvelykio vakaronė kovas Derinama D. Tranizienė Menų dalykų metodinių grupių pirmininkai Menų mokytojams

92. Atvira pamoka „Išleistuvių valsas“ balandis M/D “Žibutė” D. Tranizienė R. Grikšienė, m/d “Žibutė šokio mokytoja Šokio mokytojams

93. Atvira šokio pamoka 3 gimnazijos  kl.
“Kūrybiniai darbai šokio pamokoje”.

balandis J. Pabrėžos
gimnazija

D. Tranizienė Danutė Savčuk, JurgioPabrėžos gimnazijos
choreografijos mokytoja metodininkė

Šokio mokytojams

94. Edukacinė išvyka į Anyščių mokyklas. balandis Anyščiai D. Tranizienė Menų dalykų metodinių grupių pirmininkai Menų dalykų
mokytojams

95. Rajoninis menų ir technologijų projektas kovas J. Pabrėžos D. Tranizienė Dalė Povilaitienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos Menų ir
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„Žemaičių ir Klaipėdos krašto kultūrinis
paveldas šiuolaikiniame kontekste“.

gimnazija muzikos mokytoja metodinikė,
Danutė Savčuk, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
choreografijos mokytoja metodininkė

technologijų
mokytojams

96. Šokio projektas „Terpsichorės pavilioti” balandis J. Pabrėžos
gimnazija

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

Menų ir
technologijų
mokytojams

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

gegužė Kartenos vidurinė
mokykla

D. Tranizienė Janina Vaičekauskienė, Kartenos vidurinės mokyklos
šokio mokytoja metodininkė

Menų dalykų
mokytojams, miesto
bendruomenei

98. Menų projektas „Gegutės šventė” gegužė Lurdas D. Tranizienė Simona Kutkevičienė, VŠĮ Pranciškonų gimnazijos
šokio vyresnioji mokytoja

Miesto
bendruomenei

99. Atvira-integruota tikybos-istorijos pamoka
„Žemaitijos krikštas“

kovas J. Pabrėžos
gimnazija

D. Tranizienė Ramunė Masiokienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
tikybos mokytoja metodininkė

Tikybos, istorijos
mokytojams

100.Metodinė diena – edukacinė išvyka į
Panevėžį.

balandis Panevėžys D. Tranizienė Irena Daukantienė, Darbėnų gimnazijos tikybos
mokytoja metodininkė

Dorinio ugdymo
(etikos, tikybos)
mokytojams

101.Metodinė diena – edukacinė išvyka
„Šv. Jokūbo keliu“

gegužė PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Tranizienė Peronėlė Jocienė, Grūšlaukės tikybos vyresnioji
mokytoja,
Aurelija Poškuvienė,VšĮ Pranciškonų gimazijos
tikybos mokytoja metodininkė

Dorinio ugdymo
(etikos, tikybos)
mokytojai

102.Susitikimas su Telšių vyskupijos Ganytoju gegužė Palangos
parapijos namai

D. Tranizienė Jo Ekselencija Telšių vyskupas ordinaras Tikybos mokytojai

103.Atsinaujinimo diena „Siųsti ir nešti Gerąją
Naujieną“

liepa Žemaičių
Kalvarijos
kultūros namai

D. Tranizienė Telšių Vyskupijos dvasininkai Tikybos
mokytojams

VIEŠOJI VEIKLA

104.2012–ieji Maironio metai. Edukacinė išvyka
„Maironio takais“

spalis Raseinių rajonas Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro
metodininkė,
Virgilija Kavoliūnienė, VšĮ pranciškonų gimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos,
tikybos, istorijos
mokytojams

105.Kūrybinė grupė „Kūrybiškumas ir sėkmė“ mokslo
metai

PŠC,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro
metodininkė

Užsienio kalbų
mokytojams

106.2012–ieji Maironio metai. Edukacinė išvyka
„Maironio takais“

spalis Raseinių rajonas Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro
metodininkė,
Virgilija Kavoliūnienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos,
tikybos, istorijos
mokytojams

107.Meilės Lukšienės skaitymai, sėkmės istorijos spalis J.Pabrėžos Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro Direktoriams, jų



21

„Kūrybiškumo ir iniciatyvumo ugdymas
pamokoje, (veikloje)“

gimnazija metodininkė pavaduotojams,
pedagogams ir
rajono
bendruomenei

108.Paskaita ,,Bendravimas ir konfliktai
pamokoje“

vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro
metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei

109.Paskaita „Netinkamo elgesio apraiškos
pamokoje. Mokinių teisės ir pareigos“

balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro
metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei

3. Tobulinti ugdomąjį vadovavimą – stebėsenos veiksmingumą ir jos įtaką mokinio pažangai (sėkmei)

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

renginys Pastabos

SPECIALIZUOTI  RENGINIAI
110. „Švietimo įstaigos bendruomenės įtaka

darnios aplinkos kūrimui“
Edukacinė išvyka

spalis Metų laikai VšĮ
privatus darželis,
Vilnius

Z. Domarkienė,
D. Lisovskienė

Lina Gečienė, Vilniaus Metų laikai VšĮ privataus
darželio direktorė

Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų,
mokyklų-darželių,
pradinės mokyklos
vadovams

111. „Strateginis planavimas švietimo įstaigose“ spalis M. Daujoto
pagrindinė
mokykla

A.Mazeliauskienė Doc. dr. Aurimas Juozaitis, „UAB „Organizacijų
vystymo centras” vyriausiasis konsultantas

Ugdymo įstaigų
strateginio plano
rengimo komanda

112. „Ugdomasis vadovavimas“ lapkritis,
sausis

J. Pabrėžos
gimnazija

A. Mazeliauskienė Doc. dr. Aurimas Juozaitis, „UAB „Organizacijų
vystymo centras” vyriausiasis konsultantas

Rajono mokyklų
direktoriams,
direktorių
pavaduotojams

113. „Kokybiškos pamokos modelis. Mokinio
pažangos stebėsena“

lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

G. Benetienė Asta Burbienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rajono mokyklų
direktorių
pavaduotojams

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

A.Mazeliauskienė dr. Dalia Martišauskienė, Kretingos rajono
savivaldybės administracijos švietimo skyriaus
vedėja

Ikimokyklinių
įstaigų
direktoriams,
pavaduotojams,
skyrių vedėjams

115. „Bendravimas ir bendradarbiavimas
komandoje“

kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,

A.Mazeliauskienė Jolita Pundziuvienė, lektorė, psichologijos
mokytoja metodininkė, edukologijos ir

Mokyklų
vadovams,
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Kretinga psichologijos magistrė pavaduotojams,
ugdymą
organizuojančių
skyrių vedėjams,
mokytojams,
socialiniams
pedagogams

KOLEGIALUS PATIRTIES  PERĖMIMAS

116. Apskritas stalas „Vertinimas ir įsivertinimas
fizikos pamokose“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D.  Tranizienė Jūratė Menčinskienė, Vydmantų vidurinės
mokyklos fizikos mokytoja metodininkė, rajono
fizikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Fizikos
mokytojams

117. Kretingos miesto ir rajono mokyklų kūno
kultūros mokytojų ir mokinių varžybos

balandis Pagal grafiką D.  Tranizienė Laima Idė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos kūno
kultūros mokytoja metodininkė, rajono kūno
kultūros metodinio būrelio pirmininkė,
Marius Meškauskas, Kartenos vidrinės mokyklos
kūno kultūros mokytojas,
Milda Laureckienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
kūno kultūros vyresnioji mokytoja

Kūno kultūros
mokytojams

Pagal pasirinktas
sporto šakas ir
sudarytus
nuostatus

118. Metodinė diena „Ties metų sandūra“ gruodis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D.  Tranizienė Diana Bakstienė,  mokyklos - darželio „Pasaka“
VPC direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Vida Petrauskienė, mokyklos- darželio „Žibutė“
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Nijolė Vasiliauskienė ir Danutė Urnikienė, Marijos
Tiškevičiūtės mokyklos direktoriaus pavaduotojos
ugdymui

Mokyklų direktorių
pavaduotojams

119. Susirinkimas „Metodinės veiklos strategijos
tikslų ir uždavinių  dermė 2012-2013 ir
tęstinumas“

gegužė PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D.  Tranizienė Asta Burbienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos
pavaduotoja ugdymui

Mokyklų direktorių
pavaduotojams

VIEŠOJI VEIKLA

120. Rajono metodinių būrelių pirmininkų
susirinkimas „Metodinių būrelių veiklos
tobulinimas ir bendradarbiavimo galimybės“

rugsėjis,
spalis

PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

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

Rajono metodinių
būrelių
pirmininkams

121. Edukacinė išvyka „Edukacinių aplinkų
kūrimas ir jų efektyvus panaudojimas
mokinio pažangai Druskininkų

balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D.  Tranizienė, pedagogų švietimo centro
metodininkė

Mokyklų direktorių
pavaduotojams
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rajono mokyklose“

122. Konsultacijos vadybos  klausimais „Kolega –
kolegai“

Per mokslo
metus

Kretingos PŠC,
mokyklose

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

Mokyklų direktorių
pavaduotojams

123. Apskritas stalas „Mokinio pažangos
stebėjimas ir fiksavimas - veiksni pagalba
atpažįstant vaiką“

vasaris J. Pabrėžos
gimnazija

Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro
metodininkė

Mokyklų direktorių
pavaduotojams

124. Edukacinė išvyka metodinių būrelių
pirmininkams

gruodis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

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

Metodinių būrelių
pirmininkams

125. „Edukacinių aplinkų kūrimas ir jų efektyvus
panaudojimas ugdymo procesui tobulinti
Druskininkų rajono mokyklose“

balandis Druskininkų
mokyklos

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

Mokyklų direktorių
pavaduotojams

126. „Ugdomasis vadovavimas Panevėžio miesto
mokyklose“

lapkritis Panevėžio
mokyklos

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro
direktorė

Mokyklų
direktoriams

4.Skatinti pedagogų saviraišką per visuomeninę, kultūrinę, meninę raišką, ieškoti talentingų žmonių, mokytojų-kūrybiškų asmenybių.

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, veikla Data Vieta Vykdytojai Kam skirtas renginys Pastabos

VIEŠOJI VEIKLA

1. Autorinė nuotraukų paroda „Manoji Lietuva“ rugsėjis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Laima Jančauskienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos
geografijos vyresnioji mokytoja,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei

2. Autorinė paroda „Iš kraičio skrynios“ rugsėjis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Judita Alšauskienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos
technologijų mokytoja metodininkė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei

3. Iniciatyvių pedagogų klubo „Idėja“ popietė
„Planuok, kurk, tobulėk?“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė,
Birutė Tinginienė, iniciatyvių pedagogų klubo „Idėja“ prezidentė

„Idėjos“ klubo nariams,
rajono bendruomenei

4. „Po kruopelę surenkam aruodą“ Šventinė
popietė

spalis Kretingos rajono
kultūros centras

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė,
Birutė Tinginienė, Iniciatyvių pedagogų klubo „Idėja“ prezidentė

„Idėjos“ klubo nariams,
rajono bendruomenei
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5. Viešoji konsultacija „Kvalifikacijos
tobulinimo programų rengimas“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokytojams
pageidaujantiems rengti
kvalifikacijos programas

6. Nuotraukų paroda „Grybų pasaulyje“ spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Elena Šlušnytė, pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji
pedagogė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei

7. Autorinė paroda „Giluminių upių paslaptys“ spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Marija Bučkienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos
vyresnioji etikos mokytoja,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei

8. Autorinė paroda „Kūrybiniai dekupažo
džiaugsmai“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Adolfina Ražukienė, senjorė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei

9. Konferencija „Lietuvos švietimas: laimingos
visuomenės paieškos“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Direktoriams, jų
pavaduotojams, pedagogams
ir rajono bendruomenei

10. Kryžiažodžių sprendimo viktorina lapkritis PŠC,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokytojams, mokyklų
bendruomenei. TAU
klausytojams

11. Tapybos darbų paroda „Žvilgsnis“ lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Valdonija Karaliūnienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos dailės
mokytoja ekspertė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei

12. Karpinių paroda „Aš Lietuvą ant delno
pasidėsiu“

lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Janina Lingienė, Baublių pagrindinės mokyklos mokytojo
padėjėja,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei

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

lapkritis Kaimo turizmo
sodyba
„Vienkiemis“

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė,
Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Nebedirbantiems rajono
mokytojams

14. Projekto „Meno kolektyvų vadovų, kūrėjų,
atlikėjų ir kitų kultūros specialistų
kvalifikacijos programa“
ataskaita/pristatymas

lapkritis Kretingos rajono
kultūros centras

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

Mokytojams, rajono
bendruomenei

15. Reljefinės skultūros H.J. Šulcui pagerbti
atidengimas

gruodis PŠC,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokytojams, rajono
bendruomenei

16. Paroda „Kaligrafija ir raštas, ir menas“ gruodis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Nijolė Maštarienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos dailės
mokytoja ekspertė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei
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17. Autorinė paroda „Veltos mintys“ gruodis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Audra Skersienė, tautodailininkė, verslo vadybininkė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei

18. Paroda „Papuoškime netradicinę eglutę“ gruodis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Technologijų mokytojos,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei

19. Projektinė veikla: galimybės ir sėkmė.
Pažintis su švietimo paramos fondų
projektais

gruodis PŠC, J. Pabrėžos
g. 8, Kretinga

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

Mokytojams

20. Kvalifikacijos tobulinimo programų
akreditavimo ekspertų grupės susirinkimas

sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Ekspertų grupei

21. Paroda „Grįžta angelai“ sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Ramunė Grikštaitė, Baublių pagrindinės mokyklos dailės
mokytoja,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei

22. Kūrybinių darbų paroda „Pavasaris žiemą“ sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Mokyklos-darželio „Žibutė“ bendruomenė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei

23. Tarptautinė gimtosios kalbos diena vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokytojams, rajono
bendruomenei

24. Koliažų paroda vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Dovilė Oškinytė, Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos dailės
mokytoja metodininkė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei

25. Paroda. Lankstinukai, bukletai... vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Informacinių technologijų mokytojai,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei

26. „Mokinių priklausančių rizikos grupėm
integravimas“

vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokyklos specialistams,
vadovams, klasių

27. „Rūkymas – žala visam gyvenimui“ kovas PŠC,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokytojams, rajono
bendruomenei

28. Tarptautinė rašytojų diena.
Kretingos  rajono jaunųjų kūrėjų dienos
„Savo širdį pasivaikščioti išleisiu...“ (Just.
Marcinkevičius)

kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Jurgio Pabrėžos gimanzijos lietuvių kalbos mokytojų metodinė
grupė, Kretingos rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinis
būrelis ir Kretingos  rajono pedagogų švietimo centras

Mokytojams, rajono
bendruomenei

29. Konferencija skirta Kretingos 750 m.
paminėti „Kretingos krašto žmonės: iš

kovas PŠC,
J. Pabrėžos g. 8,

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

Rajono bendruomenei
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praeities į dabartį“ Kretinga

30. Paroda „Kretingos žmonės: iš praeities į
dabartį“

kovas PŠC,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Rajono bendruomenei

31. Popietė su įžymiais Kretingos krašto
žmonėmis

kovas PŠC,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga

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

Rajono bendruomenei

32. Nuotraukų paroda „Atradimų džiaugsmas“ kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Janina Šidlauskienė, Jurgio Pabrėžos gimnazijos lietuvių kalbos
mokytoja metodininkė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei

33. Rankdarbių paroda kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Alberta Jurgutienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos
pradinių klasių vyresnioji mokytoja,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei

34. Autorinė rankdarbių paroda „Darbščių rankų
kuriamas grožis“

balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Marijona Jurkienė, senjorė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei

35. Kūrybinių darbų paroda  „Pavasaris žemėj ir
sieloj, atverkime savo širdį tyram
džiaugsmui“

balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Technologijų mokytojos,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė,
Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei

36. Iniciatyvių mokytojų klubo „Idėja“ popietė
„Pabūkime kartu“

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

Klubo „Idėja“ nariams

37. Žemaitijos regiono švietimo centrų forumas
„Bendraujame ir bendradarbiaujame“

gegužė PŠC,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė,
Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Žemaitijos regiono centrų
darbuotoajams

38. Švietimo centrų susitikimas „Bendraujame ir
bendradarbiaujame“

gegužė PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė,
Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Žemaitijos zonos švietimo
centrams

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

gegužė PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Leidyklos,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Mokytojams

40. Autorinių darbų paroda „Atkeliame vartus į
grožio klėtį“

gegužė PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Dailės mokytojos,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

Mokytojams, rajono
bendruomenei
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VII. TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) VEIKLOS PROGRAMA

Tikslas- sudaryti galimybę Kretingos rajono vyresnio amžiaus žmonėms įgyti žinių sveikatos, dvasinio tobulėjimo, žmogaus ir socialinės aplinkos, kultūros ir
pažinimo srityse.

Uždavinys- organizuoti renginius vyresnio amžiaus žmoniems, sudaryti sąlygas jiems tikslingai praleisti laisvalaikį pagal sugebėjimus ir galimybes.

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, veikla Data Vieta Vykdytojai Kam skirtas renginys Pastabos

1. TAU mokslo metų atidarymas. Popietė
senjorams „Išeikime į Rugsėjį – kaip į naują
sėją“, skirta pagyvenusių žmonių dienai
paminėti

rugsėjis Kretingos kultūros
centras

Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė TAU studentams

2. Seminaras „Būti sveikam – būti savimi“ rugsėjis Kretingos kultūros
centras

Danutė Kunčienė, asociacijos „Žaliasis sveikatos klubas“
„Žolinčių akademija“ direktorė,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU studentams

3. Praktinis seminaras „Meno terapijos metodų
taikymas senjorams“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Jūratė Sučylaitė, eseistė, poetė, rašytoja, gydytoja psichiatrė ir
poezijos terapeutė,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

4. Praktinis seminaras „Meno terapijos metodų
taikymas senjorams“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Jūratė Sučylaitė, eseistė, poetė, rašytoja, gydytoja psichiatrė ir
poezijos terapeutė,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Žmogaus ir socialinės
aplinkos fakultetas

5. Praktiniai mokymai „Pilatesas vyresnio
amžiaus žmonėms“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Dalia Rakauskienė, Palangos senosios gimnazijos kūno kultūros
mokytoja metodininkė,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

6. Praktiniai mokymai „Pilatesas vyresnio
amžiaus žmonėms“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Dalia Rakauskienė, Palangos senosios gimnazijos kūno kultūros
mokytoja metodininkė,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Žmogaus ir socialinės
aplinkos fakultetas

7. „Pasaulio klimato atšilimo poveikis gamtai ir
žmogui“

lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Danutė Vasiliauskienė, geografijos mokytoja ekspertė,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

8. „Pasaulio klimato atšilimo poveikis gamtai ir
žmogui“

lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Danutė Vasiliauskienė, geografijos mokytoja ekspertė,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Žmogaus ir socialinės
aplinkos fakultetas

9. „Apie kunigą salezietį  Hermaną Joną Šulcą“ lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Juozas Paulauskas, skulptorius, architektas,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

10. „Apie kuniguą salezietį  Hermaną Joną
Šulcą“

lapkritis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Juozas Paulauskas, skulptorius, architektas,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Žmogaus ir socialinės
aplinkos fakultetas
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11. Žmogaus teisių diena gruodis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Giedrius Mozūraitis, teisininkas,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

12. Žmogaus teisių diena gruodis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Giedrius Mozūraitis, teisininkas,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Žmogaus ir socialinės
aplinkos fakultetas

13. Konferencija „Niekada nevėlu mokytis–
dalijamės patirtimi ir mokomės“
Mokslo užbaigimo renginys

gruodis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė,
Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU studentams

14. Įžanginis TAU susitikimas. Ką norėsime
išgirsti šiais mokslo metais?

sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

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

TAU studentams

15. Diskusija „Mano būsimas asmeninis indėlis
TAU veikloje“

sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė TAU
Kultūros ir pažinimo
fakultetas

16. „Misionieriaus veikla“ sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Hermanas Šulcas, misionierius, kunigas,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Kultūros ir pažinimo
fakultetas

17. Apskritas stalas „Mano indėlis TAU
veikloje“

sausis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Kraštotyros, pažinimo ir
meno fakultetas

18. „Pastovėkime prie Kretingos miesto ištakų“ sausis Kretingos
muziejus

Julius Kanarskas, Kretingos muziejaus istorijos skyriaus vedėjas,
Danguolė Aurelija Gedgaudienė, Kretingos muziejaus istorijos
skyriaus vyr. muziejininkė-istorikė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Kraštotyros, pažinimo ir
meno fakultetas

19. „Žmogus gyvenimą turi nugyventi sveikas“ sausis PŠC,                  J.
Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Filomena Taunytė, gydytoja,
Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

20. Gydomoji mankšta arba kineziterapija
senjorams, kaip sveikatingumo šaltinis

sausis Kultūros centras Lektorius- kineziterapeutas,
Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

21. Paskaita „Diagnostika pagal biolauką,
meridianus, nagus. Biolauko korekcija,
bioenergetinės terapijos seansai, konsultacija
dėl vaistažolių vartojimo“

vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Sigitas Povilaitis, Netradicinės medicinos specialistas,
parapsichologas, bioenergetikas,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Kultūros ir pažinimo
fakultetas

22. Augalai, padedantys išsaugoti jaunystę vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Danutė Končienė, Žolinčiaus akademijos prezidentė,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Kultūros ir pažinimo
fakultetas
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23. „Kretinga geografo akimis“ vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Vilius Adomaitis, VšĮ Pranciškonų gimnazijos geografijos
mokytojas metodininkas,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Kraštotyros, pažinimo ir
meno fakultetas

24. „Antras gėlių gyvenimas verboje“ vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Regina Budginienė, Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės
mokyklos Rūdaičių skyriaus mokytoja,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Kraštotyros, pažinimo ir
meno fakultetas

25. Paskaita „Spalvotas maistas“ vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Ksavera Vaištarienė, docentė, Lietuvos vegetarų draugijos
pirmininkė,
Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

26. Paskaita „Gera atmintis – tai jaunystės
šaltinis“. Atminties lavinimo pratybos
vyresnio amžiaus žmonėms

vasaris PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė, TAU
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

27. Paskaita „Kutūros paveldas“ kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Vida Kanapkienė, Kretingos muziejaus direktorė,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Kultūros ir pažinimo
fakultetas

28. Susitikimas su Rietavo Trečiojo amžiaus
studentais. Įžymių vietų lankymas.

kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Tranizienė, TAU Kultūros ir pažinimo fakulteto kuratorė TAU
Kultūros ir pažinimo
fakultetas

29. „Kai mintys liejasi baltame lape“ kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Danutė Dunauskaitė, poetė,
Bronė Liniauskienė, poetė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Kraštotyros, pažinimo ir
meno fakultetas

30. „Žemaičių tradicijos, papročiai, šventės,
rūbai“

kovas PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Nijolė Vasiliauskienė, Kretingos muziejaus etnografijos skyriaus
vedėja,
Milda Slipkuvienė, Kretingos muziejaus etnografijos skyriaus vyr.
muziejininkė-etnografė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Kraštotyros, pažinimo ir
meno fakultetas

31. Paskaita apie mitybą vyresnio amžiaus
žmonėms „Sveikos mitybos lėkštė“

kovas PŠC, J. Pabrėžos
g. 8, Kretinga

Janina Petkevičienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
medicinos akademijos profilaktinės medicinos katedros profesorė,
Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

32. Paskaita „Sveikame kūne – sveika siela“.
Judesio ir muzikos terapija

kovas PŠC, J. Pabrėžos
g. 8, Kretinga

Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė TAU
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

33. „Meno terapija senjorų gyvenime, kas tai?“
Kūrybinės veiklos parodėlė, aptarimas

kovas PŠC, J. Pabrėžos
g. 8, Kretinga

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė,
Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU studentams

34. Sveikatingumo metams paminėti skirtas
šiaurietiškojo ėjimo žygis Lietuvos pajūriu

balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Virginija Valiūnienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos kūno kultūros
mokytoja metodininkė,
Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Kultūros ir pažinimo
fakultetas
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35. Kelionė į Latviją, Rundalės dvarą balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė TAU
Kultūros ir pažinimo
fakultetas

36. „Kretingos rajoną puošiančios skulptūros ir
jų autoriai“

balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Skulptoriai, tautodailininkai, liaudies meistrai: Raimundas
Puškorius, Adolfas Valuckas, Alioyzas Pocius, Andrius Petkus ir
kt.
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Kraštotyros, pažinimo ir
meno fakultetas

37. „Pažinkime ir draugaukime su žolynais“ balandis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Janina Danielienė, Plungės  rajono Babrungėnų  ekologinio
vaistažolių ūkio vadovė,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Kraštotyros, pažinimo ir
meno fakultetas

38. Imuniteto stiprinimo faktoriai balandis PŠC, J. Pabrėžos
g. 8, Kretinga

Edita Semeškevičiūtė, visuomenės sveikatos specialistė, Daiva
Juzuitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

39. Netradicinė improvizuota paskaita „Kaip
pergudrauti stresą“

balandis PŠC, J. Pabrėžos
g. 8, Kretinga

Lidija Laurinčiukienė, Mykolo Romerio universiteto dėstytoja,
Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

40. Kelionė po Lietuvos žinomas vietas gegužė PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro metodininkė TAU
Kultūros ir pažinimo
fakultetas

41. „Pakeliaukime po Kretingos rajoną“
Edukacinė išvyka

gegužė Kretingos rajonas Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė TAU
Kraštotyros, pažinimo ir
meno fakultetas

42. Šiaurietiško ėjimo nauda ir privalumai
Praktiniai užsiėmimai

gegužė PŠC, J. Pabrėžos
g. 8, Kretinga

Laimontas Rakauskas, šiaurietiško ėjimo instruktorius,
Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

43. „Sveikatos psichologija“
Edukacinė išvyka

gegužė Palangos
sveikatos mokykla

Dainius Kepenis, Palangos sveikatos mokyklos vadovas,
Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU
Sveikatos ir dvasinio
tobulėjimo fakultetas

44. 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,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė,
Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė

TAU klausytojams
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VIII. TURIZMO VEIKLOS PROGRAMA

Tikslas - gerinti turizmo galimybes Kretingos rajone, informatyviai ir patraukliai reprezentuoti turimus turizmo išteklius šalies ir užsienio turistams, siekiant
pritraukti kuo daugiau lankytojų į mūsų rajoną.

Uždavinys - plėsti turizmo informacijos skaidą apie turizmo galimybes Kretingos rajone.

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, veikla Data Vieta Atsakingas Kam skirtas renginys Pastabos

1. Tarptautinio projekto „Europos kultūrinio turistinio maršruto
aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario
kelias“ maršruto pristatymas ir aptarimas

rugsėjis PŠC,
J. Pabrėžos g. 8, Kretinga

Valdonė Jocytė Savivaldybės, jaunimo organizacijų, turizmo
sektoriaus atstovams, rajono bendruomenei

2. Tarptautinio projekto „Europos kultūrinio turistinio maršruto
aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario
kelias“ maršruto atidarymas, žygis dviračiais šiuo maršrutu

rugsėjis Kretingos rajono turizmo
informacija,
Vilniaus g. 2B, Kretinga

Valdonė Jocytė Kretingos rajono bendruomenei, miesto svečiams
Renginys skirtas Pasaulinei turizmo dienai 2012

3. Foto paroda „Akimirkos, priverčiančios nusišypsoti.
Įspūdžiai iš Šv. Jokūbo dviračių žygio“

spalis Kretingos Bažnyčia
Vilniaus g. 2, Kretinga

Valdonė Jocytė Kretingos rajono bendruomenei, miesto svečiams

4. Prezentacija „Kretingos rajono turizmo informacijos centro
veiklos aptarimas, turizmo vystymas ir plėtra Kretingos
rajone“

spalis Savanorių 29A, Kretinga Valdonė Jocytė Savivaldybės tarybai ir administracijai

5. Filmų vakaras. Aktualaus filmo peržiūra ir filmo aptarimas
(filmas „Kelionė“ (The Way)

lapkritis Kretingos rajono turizmo
informacija,
Vilniaus g. 2B, Kretinga

Valdonė Jocytė Kretingos rajono bendruomenei

6. Viktorina turizmo informacijos centro lankytojams „Įdomioji
Kretingos krašto istorija“

gruodis Kretingos rajono turizmo
informacija,
Vilniaus g. 2B, Kretinga

Valdonė Jocytė Kretingos rajono turizmo informacijos centro
lankytojams

7. Akcija mažiesiems turizmo informacijos centro lankytojams
„Papuošk Kalėdų eglutę“

gruodis Kretingos rajono turizmo
informacija,
Vilniaus g. 2B, Kretinga

Valdonė Jocytė Mažiesiems Kretingos rajono turizmo informacijos
centro lankytojams
Renginys, skirtas Kalėdų šventei

8. Turizmo informacijos centro lankytojų apklausa „Kretingos
rajono turistinių objektų patrauklumas ir pasiekiamumas“

sausis Kretingos rajono turizmo
informacija,
Vilniaus g. 2B, Kretinga

Valdonė Jocytė Kretingos rajono turizmo informacijos centro
lankytojams

9. Susitikimas su Kretingoje dirbančiais gidais, diskusija
„Kretingos rajono turistinis potencialas“

vasaris PŠC,
J. Pabrėžos g. 8, Kretinga

Valdonė Jocytė Kretingoje dirbantiems gidams
Renginys, skirtas tarptautinei gido dienai paminėti

10. Viešoji konsultacija – diskusija
„Pasiruošimas turistiniam sezonui“. Pasiūlymai ir veiklos
tobulinimo galimybių aptarimas

kovas PŠC,
J. Pabrėžos g. 8, Kretinga

Valdonė Jocytė Kretingos rajono savivaldybės, verslo ir turizmo
atstovams



32

11. Konkurso „Kviečia gražiausios Kretingos krašto vietos“
paskelbimas

kovas Kretingos rajono turizmo
informacija,
Vilniaus g. 2B, Kretinga

Valdonė Jocytė Kretingos rajono bendruomenei, miesto svečiams

12. Edukacinė išvyka po Kretingos rajono lankytinas vietas balandis Kretingos rajonas Valdonė Jocytė Kretingos rajono bendruomenei

13. Informacinio leidinio apie Kretingos rajono lankytinas vietas
pristatymas ir platinimas

gegužė Kretingos rajono turizmo
informacija,
Vilniaus g. 2B, Kretinga

Valdonė Jocytė Kretingos rajono turizmo informacijos centro
lankytojams

14. Konkurso „Kviečia gražiausios Kretingos krašto vietos“
finalinė šventė ir nugalėtojų apdovanojimas

birželis Kretingos rajono turizmo
informacija,
Vilniaus g. 2B, Kretinga

Valdonė Jocytė Kretingos rajono bendruomenei, miesto svečiams

15. Kretingos rajono turizmo informacijos centro šventinis
renginys, skirtas veiklos metinėms paminėti

birželis Kretingos rajono turizmo
informacija,
Vilniaus g. 2B, Kretinga

Valdonė Jocytė Kretingos rajono bendruomenei, miesto svečiams
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XI. MOKYKLŲ BENDRUOMENĖMS ORGANIZUOJAMI RENGINIAI, PROJEKTAI

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

renginys 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.)

sausis-
balandis

PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

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

Mokytojams,
visuomenei

3. „Pasaulio choriniai forumai“
Ciklas „Choro vadovo – muzikanto,
vadybininko, psichologo, režisieriaus veikla“

rugsėjis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Juzuitienė Profesorius Vytautas Miškinis, „Ąžuoliuko“ choro
vadovas, dirigentas, Lietuvos chorų sąjungos
prezidentas

Choro vadovams

4. „Choro koncertas – muzikinis spektaklis“
Ciklas „Choro vadovo – muzikanto,
vadybininko, psichologo, režisieriaus veikla“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Juzuitienė Alfonsas Vildžiūnas, Plungės kamerinio choro
vadovas

Choro vadovams

5. „Choro vadovas – muzikantas, vadybininkas,
psichologas, režisierius“
Ciklas „Choro vadovo – muzikanto,
vadybininko, psichologo, režisieriaus veikla“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Juzuitienė Alfonsas Vildžiūnas, Plungės kamerinio choro
vadovas

Choro vadovams

6. „Lietuvių tautinis šokis: nūdienos problemos
ir sprendimo keliai“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Juzuitienė Dr. Vidmantas Mačiulskis, Klaipėdos universiteto
Menų fakulteto docentas

Choreografams ir
šokių grupių
vadovams

7. „Kaip kurti tautinį šokį“ spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Juzuitienė Dr. Vidmantas Mačiulskis, Klaipėdos universiteto
Menų fakulteto docentas

Choreografams ir
šokių grupių
vadovams

8. „2014  m.  Pasaulio lietuvių dainų šventės
šokių dienos programos „Sodauto“
pristatymas“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Juzuitienė Dr. Vidmantas Mačiulskis, Klaipėdos universiteto
Menų fakulteto docentas

Choreografams ir
šokių grupių
vadovams

9. „Liaudies muzikos instrumentai, jų
ansambliai ir orkestrai Lietuvos dainų
šventėse“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Juzuitienė Profesorius Vytautas Tetenskas, Klaipėdos
universiteto Menų fakulteto dekanas, Liaudies
muzikos katedros vedėjas

Liaudies
instrumentų
orkestrų vadovams

10. „Muzikos kūrinių aranžavimo liaudies
instrumentų ansambliams (orkestrams)
ypatumai“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Juzuitienė Vytautas Alenskas, Klaipėdos universiteto Menų
fakulteto Liaudies muzikos katedros docentas

Liaudies
instrumentų
orkestrų vadovams

11. „Liaudies instrumentų ansamblių (orkestrų)
ir atneštinių instrumentų (kapelų) jungties
problematika“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Juzuitienė Vytautas Alenskas, Klaipėdos universiteto Menų
fakulteto Liaudies muzikos katedros docentas

Liaudies
instrumentų
orkestrų vadovams
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12. „Liaudies instrumentų ansamblių (orkestrų)
ir atneštinių instrumentų (kapelų) jungties
problematika“

spalis PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

D. Juzuitienė Vytautas Alenskas, Klaipėdos universiteto Menų
fakulteto Liaudies muzikos katedros docentas

Liaudies
instrumentų
orkestrų vadovams

13. ,,Sveikos gyvensenos gebėjimų ugdymo
galimybės“

mokslo
metai

PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

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

Mokytojams,
auklėtojams, rajono
bendruomenei

14. „Dekupažo ABC“ mokslo
metai

PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

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

Mokytojams, rajono
bendruomenei

15. „Koučingas: teorija ir praktika“ mokslo
metai

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

16. „Emocinė sveikata ir tarpusavio santykiai” mokslo
metai

„Nova Vita“
sodyba

G. Benetienė Corrie Jankevičienė, psichologė Mokyklų
bendruomenėms

17. „Vaikų turizmo renginių organizavimas“ mokslo
metai

PŠC,
J.Pabrėžos g. 8,
Kretinga

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

Įvairių specialybių
pedagogams

18. „Viešieji pirkimai“ mokslo
metai

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

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

Projektas
tęsiasi

PŠC, J. Pabrėžos
g. 8, Kretinga

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

Mokytojams

20. „Meno kolektyvų vadovų, kūrėjų, atlikėjų ir
kitų kultūros specialistų kvalifikacijos
programa“

2012 m.
rugsėjis -
lapkritis

Kretingos rajono
kultūros centras

Daiva Juzuitienė, pedagogų švietimo centro
metodininkė

Chorų vadovams,
choreografams,
šokių grupių
vadovams ir
liaudies
instrumentų
orkestrų vadovams
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21. Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių
nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo
2010-2013 metų programa

2010-2013
m.

PŠC, J. Pabrėžos
g. 8, Kretinga

Daiva Tranizienė, pedagogų švietimo centro
metodininkė

TAU klausytojams

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro 2012-2013 m.m. veiklos planas papildomas ir koreguojamas pagal  mokyklų užsakymus ir rajono metodinių būrelių veiklos
planus.

PRITARTA SUDERINTA
Kretingos rajono pedagogų švietimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos
centro tarybos Švietimo skyriaus vedėja:
2012 m. spalio 12 d.
protokolu Nr. 2 Dalia Martišauskienė
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