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 PATVIRTINTA 

 Kretingos rajono pedagogų švietimo centro  

 direktoriaus 2013 m. spalio 24 d. 

 įsakymu Nr.V1-50 

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. 2012-2013 MOKSLO METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO ĮVERTINIMAS IR POKYČIAI 

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro 2012—2013 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 

1. Pirmasis tikslas – siekti nuolatinio pedagogų  profesinių kompetencijų augimo, užtikrinančio kūrybišką žinių pritaikymą valdymo bei  ugdymo proceso organizavimui 

ir veiksmingumui. 

2012-2013 mokslo metais parengta ir vykdyta 80 kvalifikacijos tobulinimo programų,  9 - prilygintos akredituotoms, 1 akredituota. Vyko 102 seminarai, kursai, 

edukacinės išvykos, juose dalyvavo 2413 klausytojų: iš Kretingos rajono dalyvavo 1650 klausytojų, iš kitų Lietuvos rajonų bei miestų –763 klausytojai, kuriems išduoti 

seminaro dalyvio pažymėjimai ir pažymos. Vyko 15 konferencijų, jose dalyvavo 661 dalyvis. 

Per mėnesį vyko 10 (vidurkis) seminarų, edukacinių išvykų bei kursų, juose vidutiniškai  dalyvavo 241 klausytojas. Viename seminare dalyvavo 24 (vidurkis) klausytojai.  
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Eil. 

Nr. 

 

Mėnuo 

 

Dalyvių 

skaičius 

 

Kretingos 

rajono  

 

Kitų rajonų 

 

Renginių 

 skaičius 

 

Valandų 

skaičius 

1. Rugsėjis 70 53 17 3 112 

2. Spalis 625 350 275 22 156 
3. Lapkritis 115 71 44 6 74 
4. Gruodis 237 107 130 10 74 
5. Sausis 119 114 5 4 26 
6. Vasaris 198 190 8 9 66 
7. Kovas 364 320 44 12 78 
8. Balandis 197 96 101 11 156 
9. Gegužė 218 143 75 12 78 
10. Birželis 270 206 64 13 158 
11. Liepa - - - - - 
12. Rugpjūtis - - - - - 

 VISO: 2413 1650 763 102 978 

Daugiausia seminarų, kursų, edukacinių išvykų vyko ir daugiausia mokytojų juose dalyvavo spalio, kovo, gegužės, birželio mėnesiais. 19 kvalifikacijos tobulinimo 

renginių vedė mokytojai praktikai, 15 – aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai, 3 – ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų ir kitų 

valstybės institucijų darbuotojai, 2 – mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, 45 – jungtinės lektorių grupės, 3 – leidyklų lektoriai, 4 

– psichologai, 2 – teisininkai. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginių tikslinėse grupėse dalyvavo: 150 ikimokyklinio ugdymo pedagogų – 5 renginiuose, 198 pradinio ugdymo mokytojai – 14 renginių, 398 

pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai – 21 renginyje, 217 mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų – 10 renginių, 989 

mokyklų bendruomenės, komandos nariai – 32 seminaruose, edukacinėse išvykose. 

30 seminarų vyko Kretingos rajono pedagogų švietimo centre, 16 seminarų – darbo vietose, mokėsi mokyklų bendruomenės, kitur – 56 kvalifikacijos tobulinimo renginiai.  

Kvalifikacijos tobulinimo renginius vedė 124 lektoriai. 63 seminarai (62%) buvo orientuoti į baigtinį darbą.  Įvairios sklaidos formos: Jurgio Pabrėžos gimnazijoje, VšĮ 

Pranciškonų gimnazijoje, Darbėnų gimnazijoje, Salantų gimnazijoje, Marijono Daujoto pagrindinėje mokykloje, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, mokykloje-darželyje 

„Žibutė“, lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“. Seminarai apie šiuolaikinę pamoką, vertinimą pamokoje, mokyklos edukacinių aplinkų ir įvaizdžio kūrimą ir kt.   
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Įgyvendinti programų 18-24 valandų ciklai: „Choro vadovo – muzikanto, vadybininko, psichologo, režisieriaus veikla“, „Muzikos kūrinių pritaikymo liaudies instrumentams 

problematika bei sprendimo būdai“, „Šiandieninio lietuvių tautinio šokio kūrimo ir reprezentavimo ypatumai“, ,,Pedagogų profesinių įgūdžių ir kompetencijų ugdymas“, 

„Interneto svetainių kūrimas su Jimdo programa“, „Šiuolaikinė pamoka pradiniame ugdyme“ (kartota 3 kartus),  „Ugdymo kokybės, pagalbos mokiniui ir mokytojui 

tobulinimas“,  „IT suaugusiųjų mokyme“.   Didelis dėmesys buvo skiriamas kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybei, pedagogai  įgijo bendrųjų ir profesinių kompetencijų.  

Kretingos rajono ugdymo įstaigų 8 direktoriai, jų pavaduotojai vedė seminarus, edukacines išvykas ugdymo įstaigų bendruomenėms, pedagogams, dalijosi gerąja darbo 

patirtimi, supažindino su ugdymo aplinkomis.  28 rajono mokytojai praktikai pravedė 19 seminarų, kursų. Autorinius seminarus kursus vedė mokytojai: Rasa Kašinskienė, 

Virginija Blažienė, Palmira Jurgilienė, Aurelija Anužienė, Virginija Narmontienė. Sudarytos sąlygos idėjų generavimui ir modeliavimui, geriausių praktikų ir kūrybinės 

partnerystės sklaidai.  

2012-2013 mokslo metais įvyko 6 Meilės Lukšienės skaitymai „Į mokinį (vaiką) orientuota veikla“. Juose 28 talentingi, kūrybiški mokytojai, auklėtojai pristatė gerąją 

darbo patirtį ugdomojoje, visuomeninėje, kultūrinėje, meninėje veikloje. Klausytojai susipažino su kūrybiškų asmenybių veikla, pagilino kūrybines, socialines kompetencijas. 

Buvo organizuota 20 autorinių ir teminių parodų. Jose darbus pristatė  mokytojai, mokiniai, ugdymo įstaigų bendruomenės, rajono bendruomenės nariai. 

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 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. 2012-2013 m. m.  metais vyko skirtingo pobūdžio metodiniai renginiai. Aktyviausios metodinės formos mokslo 

metais buvo bendro pobūdžio susirinkimai (45), metodinės dienos (35), atviros pamokos, atviros veiklos (19),  konferencijos (15).  Atsirado naujos veiklos formos, tokios kaip 

forumai,  sėkmės istorijos (skaitymai). Iš viso vyko 225 metodiniai renginiai, kuriuose dalyvavo 3955 dalyviai iš Kretingos rajono ir 168 dalyviai atvykę iš kitų Lietuvos miestų 

ar rajonų. Keičiamasi gerąja darbo patirtimi ugdymo, dalykų metodikos, pedagogikos, socialinio ugdymo, specialiosios pagalbos teikimo, gyvenimo karjeros klausimais. 

Projektinė veikla. Įgyvendinami projektai:  

UPC - ES struktūlinių fondų finansuojamas projektas SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009 „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (II 

etapas) trukmė 24 mėn. 

Rajono bendruomenei nuo 2003 m. rugsėjo mėn. organizuojamos KTU Viešojo administravimo magistrantūros studijos. Studijavo 12–ta laida.  

Aktyvi ir kūrybinga iniciatyvių pedagogų klubo „Idėja“ veikla, surengta šventinė popietė rajono bendruomenei „Po kruopelę surenkam aruodą“. 
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Antrasis tikslas – sudaryti galimybę Kretingos rajono vyresnio amžiaus žmonėms įgyti žinių sveikatos, dvasinio tobulėjimo, žmogaus ir socialinės aplinkos, kultūros ir 

pažinimo srityse. 

2012 metais įvyko 31 užsiėmimas. Studentai aplankė Kretingos rajono vienuolynus, išvyko į Latviją, Dobelės alyvų žydėjimo šventę. Lankė kompiuterinio raštingumo, 

dekupažo, sveikatos tobulinimo kursus, buvo surengta senjorės Adolfinos Ražukienės dekupažo technika puoštų darbelių paroda „Gandrai ant savo sparnų išsinešė vasaros 

spalvas“.  TAU studentai dvejų metų studijas užbaigė respublikine konferencija „Niekada nevėlu mokytis - dalijamės patirtimi ir mokomės“. Konferencijoje dalyvavo studentai - 

senjorai iš įvairių Lietuvos kampelių: Vilniaus M. Čoboto universiteto, Marijampolės, Radviliškio, Raseinių, Palangos, Telšių, Rietavo ir Kretingos. Konferencijos tikslas - 

vykdyti nepertraukiamą žmonių mokymą, aktyvinti bendravimą, sudaryti galimybes saviraiškai. 

 2013 m. Trečiojo amžiaus universitete jau yra 3 fakultetai: Kultūros ir meno, Kraštotyros ir pažinimo, Sveikatos ir dvasinio tobulėjimo. Užsiėmimus lanko 135 senjorai-

studentai. Senjorams buvo organizuota: išvyka į konferenciją „Kasdien auginu savo gyvenimą“ Radviliškio rajone Burbiškio dvare, susirinkimai, apskritas stalas, praktiniai 

mokymai „Šiaurietiškas ėjimas“, „Mankšta senjorams namuose“,  šventė „Vaiskus vakaro žydėjimas“, susitikimai - diskusijos su Seimo nare, poete Dalia Teišerskyte, Kretingos 

rajono meru Juozu Mažeika, žurnaliste Rita Miliūte, operos solistu Rafailu Karpiu, visuomenės veikėju Rimu Šapausku, 6 edukacinės išvykos, 2 akcijos, 14 paskaitų, senjorai 

dalyvavo dailyraščio konkurse.   

Priimdami pedagogų švietimo centro organizuojamą savanorių pagalbą, senjorai ir patys tampa savanoriais. Taip atsiskleidžia brandaus gyvenimo įvairesnės raiškos 

galimybės. Naujos mokymosi formos, paskaitos – diskusijos sudaro galimybę patirti bendravimo, bendros veiklos džiaugsmą, skatina apmąstyti veiklos būdus, įsivertinti savo 

lūkesčius.  

Trečiasis 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. 

2012-2013 mokslo metais aktyviai įgyvendinamas tarptautinis projektas „Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo 

pamario kelias“, sukviesta diskusija dėl maršruto nustatymo Kretingos rajone, suorganizuotas dviračių žygis „Šv. Jokūbo keliu“. Lapkričio mėnesį Lietuvos turizmo darbuotojai 

buvo sukviesti į informacinį-pažintinį turą po Kretingos miestą, į kurį atvyko 23 dalyviai iš skirtingų Lietuvos miestų. Surengtas fotografijų konkursas „Gražiausias kadras“, 

geriausi darbai eksponuoti parodoje M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje. Vasario mėnesį paminėta Tarptautinė gido diena, gidams išsamiai pristatyti Kretingos miesto turistiniai 

ištekliai, sudarytos galimybės susipažinti su Kretingos muziejaus rinkinių saugotojais, vienuolių gyvenimu. Renginyje dalyvavo 23 gidai iš viso Klaipėdos regiono. Balandžio 

mėnesį turizmo, verslo, valdžios atstovai buvo pakviesti į susitikimą-diskusiją „Kaip priartinti Kretingą prie turistų?“ Europos dienos proga, bendradarbiaujant su M. Valančiaus 
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viešąja biblioteka, suorganizuotos orientacinės varžybos Kretingoje, Darbėnuose, Baubliuose. Gegužės 30-birželio 1 dienomis, Kretingos rajono turistiniai ištekliai pristatyti 

Tarptautinėje Vakarų Lietuvos verslo pasiekimų parodoje, bendrame turizmo informacijos centrų stende.  

Parengti turistiniai maršrutai po Kretingos miestą ir rajoną, surinkta informacija apie aktyvaus laisvalaikio praleidimo galimybes, gerėja turizmo infrastruktūra rajone. 

Turizmo:  

 Patrauklus rajono kraštovaizdis ir kultūros paveldo objektų gausa; 

 Patogus susisiekimas; 

 Palankios sąlygos kultūrinio turizmo plėtrai Kretingos rajone. 

PŠC veiklos programos tikslai ir uždaviniai iš esmės įgyvendinti.  

2. SILPNYBĖS 

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

Nedidelis PŠC bibliotekos  skaitytojų skaičius. 

Turizmo:  

Nepakankama turizmo informacijos infrastruktūra (trūksta nuorodų į lankytinus objektus, informacinių stendų). 

Aktyvių pramogų trūkumas. 

Turizmo paslaugų (ekskursijų, renginių) trūkumas. 

Nepakankamas Kretingos turistinių išteklių žinomumas. 

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). 
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            Turizmo: 

Efektyviai išnaudoti Kretingos rajono turistinį potencialą. 

Stiprinti turizmo verslo paslaugų sektoriaus bendradarbiavimą siekiant efektyviai išnaudoti turistinį potencialą. 

Sukurti maršrutą, apimantį ne tik Kretingos rajoną, bet ir gretimų savavaldybių lankytinus objektus. 

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:  

                       Nepakankamas savivaldybės įstaigų bendradarbiavimas (trūksta informacijos tarp įstaigų apie projektus, planuojamus renginius). 

                       Silpnas atstovavimas tarptautinėse turizmo parodose. 

V. 2014 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Tikslai: 

1.Siekti nuolatinio pedagogų ir vadovų profesinių ir vadybinių kompetencijų augimo, skatinant lyderystę, vadybinės ir gerosios pedagoginės patirties skalidą. 

1 uždavinys. Skatinti  mokytojų kvalifikaciją, orientuotą į pamoką.  

2 uždavinys. Inicijuoti mokytojų pozityvios patirties sklaidą organizuojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą, siekiant kiekvieno vaiko/mokinio pažangos. 

3 uždavinys. Skatinti pedagogų saviraišką per visuomeninę, kultūrinę, meninę raišką. 

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

kraštotyros ir pažinimo srityse. 

1 uždavinys. Organizuoti paskaitas bei renginius vyresnio amžiaus žmonėms, sudaryti sąlygas jiems tikslingai praleisti laisvalaikį. 

  

3. stiprinti turizmo rinkodaros priemonių plėtrą siekiant didinti Kretingos rajono turistinį patrauklumą ir skatinti vietinio bei atvykstamojo turizmo srautus. 

1 uždavinys. Užtikrinti efektyvią turizmo informacijos sklaidą. 
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1 uždavinys. Skatinti  mokytojų kvalifikaciją, orientuotą į pamoką. 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas,  veikla Data Vieta Lektoriai 

Kam skirta 

programa 
Pastabos 

SPECIALIZUOTI RENGINIAI 

1.  Anglų kalbos kursai Beginner 

A1 lygis  

(70 val.) 

rugsėjis-

gruodis 

 

PŠC, 

J.Pabrėžos g. 8,  

Rasa Kašinskienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

anglų kalbos mokytoja metodininkė 

Mokytojams, 

visuomenei 

 

2.  Anglų kalbos kursai Elementary  

A2 lygis 

(100 val.) 

rugsėjis-

gruodis 

 

PŠC, 

J.Pabrėžos g. 8,  

Rasa Kašinskienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

anglų kalbos mokytoja metodininkė 

Mokytojams, 

visuomenei 

 

3.  „Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programa“ 

(Kursai 60 val.) 

rugsėjis-

gruodis 

 

PŠC, 

J.Pabrėžos g. 8,  

Dr. Reda Gedutienė, KU Socialinių mokslų docentė,  

Ingrida Mineikienė, PPT direktorė, psichologė, II kategorija,  

Raminta Staškauskienė, PPT logopedė metodininkė, 

Elena Šlušnytė, PPT specialioji pedagogė, metodininkė 

Mokytojams, kurie 

atestuojasi 

 

4.  ,,Kompiuterinio technologinio 

raštingumo pagrindai, atitinkantys 

visuotinio kompiuterinio raštingumo 

standarto bazinį lygmenį“  

(Kursai 40 val.) 

rugsėjis-

gruodis 

 

PŠC, 

J.Pabrėžos g. 8,  

Palmira Jurgilienė, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, informatikos mokytoja 

metodininkė 

Mokytojams, kurie 

atestuojasi 

 

5.  „Mokytojų kompiuterinio raštingumo 

programos edukacinė dalis“  

(Kursai 40 val.) 

rugsėjis-

gruodis 

 

PŠC, 

J.Pabrėžos g. 8,  

Lektoriai, virtualios mokymosi aplinkos ir mokyklos intraneto 

švietimo konsultantai, IKT konsultantai 

Mokytojams, kurie 

atestuojasi 

 

6.  Edukacinė išvyka „Ugdymosi aplinkų 

kūrimas Druskininkų „Atgimimo“ 

mokykloje“ 

spalis Druskininkų 

„Atgimimo“ 

mokykla 

Danutė Časienė, Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorė,  

Virginija Žėkaitė, Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorės 

pavaduotoja ugdymui  

Vydmantų 

vidurinės mokyklos 

bendruomenei 

 

7.  Edukacinė išvyka „Kultūrinis istorinis 

paveldas Vilniaus krašte kultūrinės 

raiškos ugdymo kontekste“  

spalis Vilniaus kraštas Lektorių grupė Vilniaus Šeškinės 

vidurinės mokyklos 

bendruomenei 

 

8.  Edukacinė išvyka „Kultūrinis istorinis 

paveldas Suvalkų krašte kultūrinės 

raiškos ugdymo kontekste“ 

 

spalis 

 

Suvalkų kraštas Lektorių grupė Vilniaus paslaugų 

verslo darbuotojų 

profesinio rengimo 

centro 

bendruomenei 
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9.  Edukacinė išvyka „Ugdymosi aplinkų 

kūrimas Šilutės rajono Švėkšnos 

ugdymo įstaigose“ 

 

spalis Švėkšnos 

ugdymo įstaigos 

Dalia Dirgėlienė, Šilutės rajono Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos 

direktorė, 

Rima Poškienė, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 

Ona Jurjonienė, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 

Rita Bagdonienė, Šilutės rajono Švėkšnos lopšelio-darželio 

direktorė, 

Judita Blinkevičienė, Šilutės rajono pedagogų švietimo centro 

direktorė  

Ugdymo įstaigų 

direktoriams 

 

10.  Edukacinių  išvykų ciklas „Istorinio 

paveldo motyvai dailės pamokose“  

spalis, 

lapkritis 

Mažoji Lietuva 

 

Rūta Šulskienė, Kretingos meno mokyklos dailės vyresnioji 

mokytoja 

Dailės mokytojams  

11.  Edukacinė išvyka „Aktyviųjų ugdymo 

metodų taikymas plėtojant socialinę 

kompetenciją priešmokyklinio amžiaus 

vaikams”  

 

spalis Vilniaus l-d 

„Žilvinėlis” 

Vilniaus lopšelio - darželio „Žilvinėlis” komanda: 

Janina Gaučienė, direktorė, 

Lionė Petrokienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,  

Danutė Ona Pučienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

ekspertė, 

Jolanta Tučienė, vyresnioji auklėtoja  

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

vadovams 

 

12.  Seminaras „Matematika IX–XII klasėse 

pagal naująsias programas ir vadovėlius 

„Matematika Tau plius“ 

spalis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Valdas Vanagas, leidyklos TEV vyriausiasis redaktorius, 

matematikos vadovėlių autorius  

Matematikos 

mokytojams 

 

13.  Seminaras „Įstaigos įvaizdis ir viešieji 

ryšiai“ 

spalis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8  

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė Direktorių 

pavaduotojams 

 

14.  Seminaras „Privalomasis darbo saugos 

būklės įmonėje elektroninis 

deklaravimas“ 

spalis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Jolanta Birbalienė, UAB „Verslo Aljansas“ darbuotojų saugos ir 

sveikatos centro specialistė, lektorė 

Įmonių vadovams, 

darbdavio 

įgaliotiems 

asmenims saugai ir 

sveikatai 

 

15.  Seminaras „Saugi aplinka – saugūs 

vaikai“  

 

spalis Kultūros centras Virginija Petrevičienė, VšĮ „Viskas darbdaviams“ lektorė Pedagogams, 

ekskursijų vadovas, 

kurių pažymėjimo 

galiojimo laikas 

pasibaigė 

 

16.  Edukacinė išvyka,,Atvirų jaunimo centrų 

ir erdvių veiklos galimybės“ 

 

spalis Vilnius Dalia Dalinkevičiūtė, VšĮ Palaimintojo Jurgio Matulaičio 

socialinio centro atvira erdvė ,,Sofkė“ darbuotoja,  

Aušra Lasauskaitė,  Antakalnio atviro jaunimo centro vadovė,  

Atvirų jaunimo 

erdvių 

koordinatoriams, 
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Anastasija Vištorskaja, Naujosios Vilnios atviros jaunimo erdvės 

vadovė 

jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių 

organizacijų 

vadovams 

17.  Skaitmeninės informacijos paieškos 

mokymai pedagogams „Kai Google 

nepadeda, padės biblioteka“  

(5 grupės) 

spalis-

lapkritis 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Jolita Baltrimienė, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios 

bibliotekos informacinių technologijų ir projektų valdymo 

skyriaus vedėja, 

Eugenija Koveckienė, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios 

bibliotekos direktorės pavaduotoja 

Įvairių dalykų 

mokytojams 

 

18.  Edukacinė išvyka „Švietimas ir pasaulio 

paveldo puoselėjimas Kroatijos 

mokyklose“  

Programos Nr. 3010101704 

spalis Kroatija Dr. Lina Čeponienė, Kauno technologijos universiteto docentė, 

programos vadovė, 

Rima Staponkutė-Koič, vertėja, Lietuvos garbės konsulė 

Kroatijoje 

VšĮ Pranciškonų 

gimnazijos 

bendruomenei 

 

19.  Seminaras „Integruotų technologijų ir 

informacinių technologijų pamokų 

patirties sklaida“  

spalis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Raminta Birgėlienė, Gargždų „Minijos“ progimnazijos 

informacinių technologijų mokytoja metodininkė, 

Ramunė Našlėnienė, Gargždų „Minijos“ progimnazijos 

technologijų mokytoja metodininkė  

Technologijų, 

informacinių 

technologijų 

mokytojams 

 

20.  Seminaras „Modernios pamokos vadyba 

ir standartizuoto mokinių kompetencijų 

vertinimo patirtis“ 

spalis M. Daujoto 

pagrindinė 

mokykla 

Vincas Tamašauskas, Šiaulių Didždvario gimnazijos 

matematikos mokytojas ekspertas 

M. Daujoto 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenei 

 

21.  Seminaras „Pamoka šiandien: nuo žinių 

link kompetencijų individualizuojant  ir 

diferencijuojant ugdymą“ 

spalis A. Stulginskio 

pagrindinė 

mokykla 

Vincas Tamašauskas, Šiaulių Didždvario gimnazijos 

matematikos mokytojas ekspertas 

A. Stulginskio 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenei 

 

22.  Seminaras „Istorinės dalykinės 

kompetencijos gilinimas 11 - 12 klasėse: 

2013 m. IVBEP iššūkiai“ 

lapkritis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Jūratė Litvinaitė, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos 

mokytoja ekspertė 

Istorijos 

mokytojams   

 

23.  Seminaras „Žemaičių krašto dainos ir 

kalendorinės šventės“ 

lapkritis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Rūta Vildžiūnienė, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto 

docentė 

Muzikos 

mokytojams 

 

24.  Seminarų ciklas (18 val.) ,,Etnokultūros 

tradicijų puoselėjimas ir panaudojimas 

technologijų pamokose“  

I seminaras ,,Tradicijų ir naujovių dermė 

technologijų pamokose“ 

II seminaras ,,Baltų simbolika liaudies 

lapkritis-

kovas 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Marija Šaltmerienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 

technologijų mokytoja ekspertė, 

Audronė Bukauskienė, Palangos Šventosios pagrindinės 

mokyklos technologijų ir dailės mokytoja metodininkė 

Technologijų 

mokytojams 
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mene” 

25.  Seminaras „Vertinimas ugdant“ lapkritis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Vilija Prižgintienė, Klaipėdos Atžalyno gimnazijos direktorė  

 

 

Kūno kultūros, 

pradinių klasių 

mokytojams 

 

26.  Seminaras „Mokomės dirbti pagal „Šok” 

serijos muzikos „Vieversys” pradinių 

klasių vadovėlius“ 

lapkritis Klaipėda Lina Kasputienė, „Šviesos” leidyklos Mokymo centro projektų 

vadovė 

 

Salantų zonos 

pradinių klasių 

mokytojams 

 

27.  Seminarų ciklas (18val.) „Mūsų patirtys“  lapkritis-

sausis 

Kretingos meno 

mokykla 

Živilė Sabaliauskaitė, Kretingos meno mokyklos dailės mokytoja Dailės mokytojams  

28.  Seminaras „Motyvacijos skatinimas 

šiuolaikinėje rusų kalbos pamokoje“ 

lapkritis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8  

Liudmila Augucevičienė, Palangos senosios gimnazijos rusų 

kalbos mokytoja ekspertė, 

Otilija Simonaitienė, Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos 

rusų kalbos mokytoja ekspertė  

Rusų kalbos 

mokytojams 

 

29.  Seminaras „Pamokų stebėsena – 

mokytojo profesiniam tobulėjimui“ 

lapkritis Baublių 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

Verutė Keblienė, Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro 

direktorė 

Direktorių 

pavaduotojams 

 

30.  Seminarų ciklas (18val.) „Interneto 

svetainių kūrimas su Jimdo programa“ 

 

lapkritis-

gruodis 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8  

Aurelija Anužienė, Vydmantų vidurinės mokyklos pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė  

Ikimokyklinio, 

pradinio ugdymo ir 

dalykų mokytojams 

 

31.  Seminaras „Inovatyvus anglų kalbos 

ugdymas(is): IKT taikymas ir 

integravimo galimybės“ 

lapkritis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8  

Vaida Kaikarienė, edukologijos bakalaurė, socialinių mokslų 

magistrė. Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos pradinio 

ugdymo anglų kalbos mokytoja - metodininkė, turinti 15 m. 

praktinio darbo patirtį. Lietuvos anglų kalbos mokytojų 

asociacijos (LAKMA) narė 

Anglų kalbos 

mokytojams 

 

32.  Seminaras „Literatūrinio rašinio 

mokymo( si) procesas ir vertinimo 

problemos” 

lapkritis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8  

Jūratė Galinauskienė, Palangos senosios gimnazijos lietuvių 

kalbos mokytoja ekspertė  

Lietuvių kalbos 

mokytojams 

 

33.  Seminaras „Mokymosi motyvacijos 

skatinimas rusų kabos pamokose” 

lapkritis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8  

Marytė Puzaitė, Vilniaus Gabijos gimnazijos rusų kalbos 

mokytoja ekspertė 

Rusų kalbos 

mokytojams 

 

34.  Seminaras „Mokinių kūno kultūra nuo 

fizinio pajėgumo per fizinę saviugdą iki 

kasdienio aktyvumo“ 

gruodis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Laima.Idė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos kūno 

kultūros mokytoja metodininkė, kūno kultūros mokytojai 

 

Kūno kultūros 

mokytojams 

 

35.  Seminaras „Neformaliojo ugdymo(si) ir 

kūrybiškumo sintezė mokyklos 

gruodis-

kovas 

J. Pabrėžos 

universitetinė 

Sofija Jurkuvienė, Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės 

mokyklos bibliotekininkė,  

Mokyklų 

bibliotekininkams 
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bibliotekos darbe“ gimnazija Zina Tenenienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos  

bibliotekos vedėja 

36.  Seminaras „Grįžtamasis ryšys ir 

refleksija, siekiant mokinio pažangos 

pamatavimo pamokoje  (IQES Online 

instrumentai)“ 

pagal 

poreikį 

Baublių 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

Verutė Keblienė, Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro 

direktorė,  

Julija Mačiukienė, Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro 

direktoriaus pavaduotoja udymui, 

Irena Raišuotienė, Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Mokyklų 

bendruomenėms 

 

37.  Seminaras „Pamokos stebėjimas: 

pagalba mokytojui ir mokiniui“  

gruodis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Verutė Keblienė, Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro 

direktorė 

Mokyklų 

bendruomenėms 

 

38.  Seminaras  „Informacinių  technologijų 

pamokos kokybė  

gruodis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Aidas Kutelis, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

informacinių technologijų vyresnysis mokytojas 

Vaidas Mackevičius, Vydmantų vidurinės mokyklos 

informacinių technologijų vyresnysis mokytojas 

Informacinių 

technologijų  

mokytojams 

 

39.  Seminaras „Emocinė sveikata ir 

tarpusavio santykiai“ 

visus 

metus 

Sveikos 

gyvensenos 

sodyba 

„NovaVita“ 

Corrie Jankevičienė, psichologė Mokyklų 

bendruomenėms 

 

40.  Seminarai: „Gabių vaikų mokymas“, 

„Kūrybiniai ir aktyvūs darbo metodai su 

mokiniais (vaikais)“, „Psichosocialinė 

treniruotė paauglių tėvams“ 

visus 

metus 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Tomas Lagūnavičius, psichologijos magistras, socialinių mokslų 

daktaras 

Mokyklų 

bendruomenėms 

 

41.  Seminaras „Interaktyvi lenta: 

pritaikymas muzikos pamokose“ 

sausis Kurmaičių 

pradinė mokykla 

Janina Kripienė, Kurmaičių pradinės mokyklos muzikos 

mokytoja metodininkė 

Muzikos 

mokytojams 

 

42.  Edukacinė išvyka „Kokybiška 

technologijų pamoka“ 

sausis Respublikos 

mokyklos 

Marija Šaltmerienė, Marijono Daujoto pagrindinės  mokyklos 

technologijų mokytoja ekspertė  

Technologijų 

mokytojams 

 

43.  Edukacinė išvyka „Stebėsenos 

organizavimo patirtis Utenos ugdymo 

įstaigose“ 

sausis Utenos rajonas Vitalija Bujanauskienė, Utenos švietimo centro direktorė Direktorių 

pavaduotojams 

 

44.   „Ugdymo diferencijavimas ir 

individualizavimas - gabių mokinių 

poreikių tenkinimo galimybė“ 

 

sausis Kūlupėnų M. 

Valančiaus 

pagrindinė 

mokykla 

Renata Dudzinskienė, Specialiosios  pedagogikos ir 

psichologijos centro metodinės veiklos vadovė, Kauno kolegijos 

dėstytoja 

Kūlupėnų M. 

Valančiaus 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenei 

 

45.  Seminaras „Kokia pamoka yra gera?“ sausis PŠC,  Nijolė Balčikonytė, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos Mokyklų  
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 J. Pabrėžos g. 8 direktoriaus pavaduotoja ugdymui, išorės vertintoja bendruomenėms 

46.  „Smurto ir patyčių problemų sprendimas 

mokyklos bendruomenėje“ 

sausis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Ramunė Želionienė, psichologė Mokyklų 

bendruomenėms 

 

47.  Seminaras „Efektyvus bendravimas su 

kitais“ 

sausis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Jolita Pundžiuvienė, psichologė, psichologijos mokytoja 

metodininkė 

Mokyklos 

bendruomenėms 

 

48.  Seminaras „Klasės auklėtojo paskirtis: 

nuo darnios klasės iki malonios 

mokyklos“ 

sausis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Ramunė Želionienė, psichologė Klasių auklėtojams  

49.  Seminaras „Dekupažo ABC“ sausis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Marija Šaltmerienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 

technologijų mokytoja ekspertė 

Mokytojams  

50.  Seminaras „Pamokos kokybė, jos 

gerinimas ir vertinimas“ 

sausis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Gintautas Cibulskas, KTU socialinių mokslų docentas, 

konsultantas 

Mokyklų 

bendruomenėms 

 

51.  Seminaras „Mokinių ruošimas anglų 

kalbos valstybiniam egzaminui“ 

sausis PŠC,  

J.Pabrėžos g. 8 

Lektoriai iš NEC ar UPC  Anglų kalbos 

mokytojams 

 

52.  Seminarai: „ Nerealizuoto vidinio 

potencialo resursai: asmeninių stiprybių 

virsmas į kompetencijas“, „Veiklios 

asmenybės vidinės motyvacijos 

dėsningumai“, „Asmeninėmis savybėmis 

pagrįstos kompetencijos: nuo tikslų 

formulavimo iki efektyvių laiko 

valdymo sprendimų“ 

visus 

metus 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Dr. Kęstutis Skauminas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

Medicinos akademijos docentas, Neuromokslų instituto 

neuroonkologijos ir genetikos laboratorijos vedėjas, gydytojas 

neurochirurgas, sertifikuotas saviugdos specialistas (koučeris), 

Loreta Aleksandra Sinkevičienė,  psichologė – psichoterapeutė 

Mokyklų 

bendruomenėms 

 

53.  Seminarų ciklas (18 val.) „Šiuolaikinė 

pamoka – ne naujovių ieškojimas, o 

regėjimas naujomis akimis“  

sausis-

kovas 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Verutė Keblienė, Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro 

direktorė 

Mokyklų 

bendruomenėms 

 

54.  Seminaras „Ikimokyklinio amžiaus 

vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo 

sistema: ką turi žinoti pedagogai ir tėvai 

(geroji „Vaikystės sodo“ patirtis)“ 

vasaris L-d „Eglutė“ Dr. Austėja Lansbergienė, „Vaikystės sodo“ įkūrėja, direktorė Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogams 

 

55.  Seminaras „Pamoka šiandien: nuo žinių 

link kompetencijų individualizuojant ir 

diferencijuojant ugdymą“ 

vasaris 

 

Kūlupėnų M. 

Valančiaus 

pagrindinė 

mokykla 

Vincas Tamašauskas, Šiaulių Didždvario gimnazijos 

matematikos mokytojas ekspertas 

 

 

Kūlupėnų M. 

Valančiaus 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenei 
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56.  Seminaras „Kaip įtakoti darbuotojų 

motyvaciją“ 

vasaris PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Jolita Pundžiuvienė, psichologė, psichologijos mokytoja 

metodininkė 

Mokyklos 

bendruomenėms 

 

57.  Seminaras,,Gabių vaikų mokymas ir jų 

atpažinimas” 

vasaris 

 

M. Tiškevičiūtės 

mokykla 

Nomeda Gutauskienė, Mykolo Romerio universiteto 

Psichologijos katedros dėstytoja 

M. Tiškevičiūtės 

mokyklos 

bendruomenei 

 

58.  Seminaras „Šiuolaikinės ikimokyklinio 

ugdymo veiklos planavimas ir 

organizavimas ( tikslo, uždavinių 

iškėlimas)“ 

vasaris L-d „Pasaka“ Lektorių grupė L-d „Pasaka“ 

bendruomenei 

 

59.  Seminaras „Moksleivių fizinis 

aktyvumas. Judrieji ir sportiniai žaidimai 

su netradiciniu sporto inventoriumi“ 

vasaris VšĮ Pranciškonų 

gimnazija 

Lektorių grupė Kūno kultūros 

mokytojams 

 

60.  Seminaras „Mokinių priklausančių 

rizikos grupėm integravimas“ 

vasaris PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Kęstutis Trakšelys, Klaipėdos universiteto andragogikos 

katedros dėstytojas, lektorius 

Mokyklų 

bendruomenėms 

 

61.  Seminaras „Socialinis verslas-

socialiniams pokyčiams“ 

vasaris PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Virginija Narmontienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 

ekonomikos mokytoja metodininkė 

Ekonomikos, 

tikybos 

mokytojams 

 

62.  Seminaras „Ugdyti laisvą ir atsakingą 

asmenį – ne vien tikybos ar etikos 

pamokų užduotis“ 

vasaris VšĮ Pranciškonų 

gimnazija 

Martyna Uljanova, VšĮ Pranciškonų gimnazijos anglų kalbos 

vyresnioji mokytoja,  

Alma Stasiulevičiūtė, docentė, socialinių mokslų daktarė, 

vadovėlių autorė 

Dorinio ugdymo ir 

kalbų mokytojams 

 

63.  Seminaras „Metodinės medžiagos 

rengimo novatoriškos alternatyvos“ 

vasaris PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Donatas Bukelis, Šiaulių valstybinės kolegijos, Utenos kolegijos 

lektorius, IKT švietimo konsultantas 

Pedagogams   

64.  Seminaras „Aktyvus mokinio vaidmuo 

ugdymo procese“ 

kovas J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos kūno kultūros 

mokytojai 

Kūno kultūros 

mokytojams 

 

65.  Seminaras „Pradinių klasių dailės ir 

technologijų pamokų įvairinimo 

galimybės“ 

kovas Salantų 

gimnazija 

Romualdas Jonauskas, Salantų gimnazijos pradinio ugdymo 

mokytojas metodininkas,  

Lina Kasputienė, „Šviesos” leidyklos Mokymo centro projektų 

vadovė, 

Elena Gedminienė, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos 

pradinių klasių mokytoja ekspertė 

Salantų zonos 

pradinio ugdymo 

mokytojams 

 

66.  Seminaras „IKT taikymas 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame 

ugdyme“ 

kovas L-d „Žilvitis“ Sigita Baranauskienė, Rokiškio darželio – mokyklos „Varpelis“ 

direktorė 

L-d „Žilvitis“ 

bendruomenei 
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67.  Seminaras „Mokinių socialinis, emocinis 

ir fizinis saugumas mokykloje. Saugumo 

prevencija“ 

kovas PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Kęstutis Trakšelys, Klaipėdos universiteto andragogikos 

katedros dėstytojas, lektorius 

Mokyklų 

bendruomenėms 

 

68.  Seminaras „Vertinimas ir įsivertinimas 

pamokoje“ 

kovas PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Olivija Saranienė, Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo 

gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Mokyklų 

bendruomenėms 

 

69.  Seminaras „Saugi aplinka – saugūs 

vaikai“ 

kovas PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Birutė Aleksandravičienė, VšĮ ,,Viskas darbdaviams“ lektorė Ekskursijų 

vadovams 

 

70.  „Bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas 

klasės vadovo veikloje“ 

 

kovas Jokūbavo A. 

Stulginskio 

pagrindinė 

mokykla 

Jolanta Vengalienė, Kauno Dainavos vid. mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja, mokytoja ekspertė 

Jokūbavo A. 

Stulginskio 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenei 

 

71.  Edukacinė išvyka „Muzikos mokymo/si 

galimybės, naujų metodų įvairovė bei 

vertinimas  ir įsivertinimas  muzikos 

pamokoje“ 

balandis Šiauliai Daiva Beivydienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

muzikos mokytoja metodininkė 

Muzikos 

mokytojams 

 

72.  Seminaras „Neformalus ugdymas – 

kelias į laisvą ir kūrybišką asmenybę“ 

balandis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Laima Idė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos kūno 

kultūros mokytoja metodininkė 

Kūno kultūros 

mokytojams 

 

73.  Seminaras „Skandinavijos šalių švietimo 

sistema“ 

balandis Skandinavijos 

šalys 

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė, 

Snieguolė Šlyžiuvienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Direktorių 

pavaduotojams 

 

74.  Edukacinė išvyka į UAB „Žemaitijos 

pienas“ 

balandis Telšiai AB „Žemaitijos pienas“ Telšiai 

 

Chemijos, 

biologijos 

mokytojams 

 

75.  Seminaras „Gabių mokinių ugdymas 

pamokoje“ 

balandis Kūlupėnų M. 

Valančiaus 

pagrindinė 

mokykla 

Renata Dudzinskienė, Specialiosios  pedagogikos ir 

psichologijos centro metodinės veiklos vadovė, Kauno kolegijos 

dėstytoja 

Kūlupėnų M. 

Valančiaus 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenei 

 

76.  Seminaras „Kūrybiškumo ir lyderystės 

svarba pedagoginiame (edukologiniame) 

darbe“ 

 

balandis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Roma Paukštienė, Edukologijos (andragogikos) magistrė, 

socialinių mokslų (edukologijos) doktorantė 

Mokyklų 

bendruomenėms 

 

77.  Seminaras „Pamaldumo Kryžiui mistika 

ir kasdienybė: ugdymas pamaldumui 

balandis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Jolanta Kontrimaitė, Kartenos vidurinės mokyklos tikybos 

mokytoja 

Dorinio ugdymo 

(etikos, tikybos) 
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tikybos pamokose“ mokytojams 

78.  Edukacinė išvyka. „A. ir J. Juškų etninės 

kultūros muziejus Vilkijoje“ 

balandis Vilkija Virginija Rudavičienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos lietuvių 

kalbos mokytoja metodininkė, etninės kultūros mokytoja 

ekspertė  

Lietuvių kalbos, 

istorijos 

mokytojams 

 

79.  Seminaras „Organizacijos įvaizdžio 

formavimas“ 

gegužė PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Jolita Pundžiuvienė, psichologė, psichologijos mokytoja 

metodininkė 

Mokyklos 

bendruomenėms 

 

80.  Seminaras „Formuojamasis vertinimas 

pamokoje“ 

gegužė PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Janina Baškienė,  Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos rusų 

kalbos mokytoja metodininkė 

Mokyklų 

bendruomenėms 

 

81.  Gido programos „Gimtasis kraštas“ 

rengimas ir praktinis pristatymas 

gegužė PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Aušra Gedgaudienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

biologijos mokytoja metodininkė 

Mokytojams  

82.  Seminaras „Mandalų kūrimo metodika ir 

taikymas ugdymo įstaigose“ 

visus 

metus 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Felicija Stramilaitė, Jokūbavo Aleksandro Stulginskio 

pagrindinės mokyklos dailės vyresnioji mokytoja, mandalų 

kūrėja, tautodailininkė 

Ugdymo įstaigų 

bendruomenėms 

 

83.  Seminaras „Pamokos kokybės matavimo 

parametrai“ 

birželis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Daiva Norvaišaitė, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos ugdymo 

skyriaus vedėja 

Mokyklų 

bendruomenėms 

 

84.  Edukacinė išvyka į Varnių regioninį 

parką ir Varnių gimnaziją 

birželis Telšių rajonas Viktoras Stropus, Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės 

mokyklos biologijos mokytojas metodininkas 

Biologijos 

mokytojams 

 

85.  Seminaras „Mokinių ir mokytojų 

bendravimo bei mokytojų kolektyvo 

mikroklimato gerinimas“ 

rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Roma Paukštienė, Edukologijos (andragogikos) magistrė, 

socialinių mokslų (edukologijos) doktorantė 

Mokyklų 

bendruomenėms 

 

86.  Seminaras „Vertinimas pamokoje ir jo 

įtaka mokymosi motyvacijai“ 

rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Liuba Stankevičienė, Marijampolės Jono Totoraičio pagrindinės 

mokyklos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė 

Mokyklų 

bendruomenėms 

 

87.  Seminaras „Aktyvieji mokymo metodai 

pamokoje“ 

spalis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Laimutė Ronkaitienė, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytoja ekspertė 

Mokyklų 

bendruomenėms 

 

88.  Seminaras „Efektyvių mokymų modelis 

ir jo įgyvendinimas“ 

spalis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Jolanta Petraitė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 

karjeros konsultantė, UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimo“ 

šeimos draudimo ekspertė, vidinių mokymų trenerė 

Mokyklų 

bendruomenėms 

 

89.  Seminarai:  „Žiemos (pavasario, vasaros, 

rudens) laikotarpio kalendoriniai 

papročiai. Tradicijų analizė“ Ciklai: 

„Etninių ir krikščioniškųjų papročių 

dermė lietuvių kultūroje. Kalendorinių 

švenčių ratas“, „Aktyvaus etninės 

kultūros mokymo(si) bendrojo lavinimo 

mokykloje metodika“ 

lapkritis-

gruodis 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Virginija Rudavičienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos etninės 

kultūros mokytoja ekspertė, konsultantė 

Mokyklų 

bendruomenėms 
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90.  Seminaras „Mokėjimo mokytis ir kitų 

esminių kompetencijų ugdymas anglų 

kalbos pamokose“ 

gruodis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Valdonė Verseckienė, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos 

anglų klabos mokytoja   

Anglų kalbos 

mokytojams 

 

 
2 uždavinys. Inicijuoti mokytojų pozityvios patirties sklaidą organizuojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą, siekiant kiekvieno vaiko/mokinio pažangos. 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas,  veikla Data Vieta Lektoriai, vykdytojai, atsakingi 

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

KOLEGIALUS PATIRTIES PERĖMIMAS 

91.  Pleneras „Rudens mozaika“ 

 

rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Lopšelio-darželio „Pasaka“ komanda: 

Diana Bakstienė,  direktorės pavaduotoja ugdymui, 

Jūratė Balčytienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja, 

Skaistė Kulberkienė, dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogams 

 

92.  Baltų vienybės diena „Prie negęstančio 

protėvių aukuro“ 

rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Švietimo skyrius, Kretingos kultūros centras, Darbėnų gimnazija Kretingos rajono 

bendruomenei 

 

93.  Integruota anglų kalbos ir informacinių 

technologijų pamoka  

rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Živilė Galinskaitė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

anglų kalbos vyresnioji mokytoja,  

Aidas Kutelis, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

informacinių technologijų vyresnysis mokytojas  

Rajono mokytojams  

94.  Dainų konkursas-karaoke „Gyvenimas 

yra daina“  

rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Rasa Kašinskienė, Jurgio Pabrėžos  universitetinės gimnazijos 

anglų kalbos mokytoja metodininkė, 

Dina Antanavičienė, Jurgio Pabrėžos  universitetinės gimnazijos 

prancūzų kalbos vyresnioji mokytoja 

Užsienio kalbų 

mokytojams 

 

95.  Sporto šventė „Skrisk, lėk, ropok“ rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Veronika Kerinienė, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė, 

Rima Narkienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 

Rūdaičių pradinio ugdymo skyriaus vedėja 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogams 

 

96.  Atvira pamoka „Apskritimai, kampai, 

daugiakampiai“ 

rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Genovaitė Markuvienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė  

Matematikos 

mokytojams 

 

97.  Paskaita „Lietuvių tarmių šiandiena - 

būti, keistis, išlikti“ 

spalis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Doc., dr. Juozas Pabrėža, Šiaulių universiteto prorektorius Lietuvių kalbos 

mokytojams 

 

98.  Susirinkimas „Lietuvos geografijos 

forumas  Dubingiuose“ 

spalis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Vilius Adomaitis, VšĮ Pranciškonų gimnazijos geografijos 

mokytojas metodininkas, geografijos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkas 

Geografijos 

mokytojams 

 

99.  Atvira pamoka „Sveika gyvensena“ spalis J. Pabrėžos Birutė Marija Stukanienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės Anglų kalbos  
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universitetinė 

gimnazija 

gimnazijos anglų kalbos mokytoja  metodininkė mokytojams 

100.  Praktiniai mokymai „Naujų lietuvių 

liaudies sceninių šokių pristatymas“ 

spalis VšĮ Pranciškonų 

gimnazija 

Aurimas Bajoras, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

šokio mokytojas 

Šokio mokytojams  

101.  Integruota dailės ir informacinių 

technologijų atvira pamoka penktoje 

klasėje „Rudeninių spalvų harmonija“ 

spalis Darbėnų 

gimnazija 

Aušra Galdikienė, Darbėnų gimnazijos informacinių 

technologijų mokytoja metodininkė, 

Kristina Pocevičienė, Darbėnų gimnazijos dailės mokytoja 

metodininkė 

Dailės ir 

informacinių 

technologijų 

mokytojams 

 

102.  Apskritas stalas ,,Efektyvios ugdymo(si) 

aplinkos kūrimas“ 

spalis VšĮ Pranciškonų 

gimnazija 

Marija Šaltmerienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 

technologijų mokytoja ekspertė,  

Aldona Narkuvienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos technologijų 

mokytoja metodininkė,  

Jovita Motijauskienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos technologijų 

mokytoja 

Technologijų 

(mitybos ir tekstilės 

programų) 

mokytojoms 

 

103.  Klasių auklėtojų metodinio būrelio 

steigiamasis susirinkimas 

spalis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Aušra Zebitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Klasių auklėtojams   

104.  Saviraiškos projektas  „Vaikų rankos 

džiugina žemę“ 

spalis M-d „Žibutė“   Nijolė Viskontienė, mokyklos – darželio „Žibutė“ 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė, 

Sigita Narvydienė, mokyklos – darželio „Žibutė“ ikimokyklinio 

ugdymo vyresnioji auklėtoja,   

Loreta Pucienė, mokyklos – darželio „Žibutė“ ikimokyklinio 

ugdymo vyresnioji auklėtoja 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

auklėtojams, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogams 

 

105.  Metodinė diena „Sveikuolių kavinė“ 

Pranešimas „Interaktyvios lentos 

panaudojimas formuojant sveikos 

mitybos įpročius ikimokykliniame, 

priešmokykliniame, pradiniame 

ugdyme“ 

spalis Kurmaičių 

pradinė mokykla 

Kurmaičių pradinės mokyklos komanda:  

Genina Jonaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, 

Janina Kripienė, muzikos mokytoja metodininkė, 

Danguolė Slavinskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

metodininkė 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

auklėtojoms, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogams, 

pradinių klasių ir 

meninio ugdymo 

mokytojams 

 

106.  Metodinė išvyka „Lietuvos krepšinio 

istorijos ir tradicijų įtaka orientuotam 

mokymui bei vertybinių kompetencijų 

ugdymui kūno kultūros pamokose“ 

spalis Joniškis Laima Idė,  Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos kūno 

kultūros mokytoja metodininkė 

 

Kūno kultūros 

mokytojams 
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107.  Apskritas stalas „Ugdymo proceso 

planavimo, vertinimo, ugdymo  metodų, 

priemonių dermė dorinio ugdymo 

(etikos) procese“  (pagalba 

pradedantiems dirbti pedagogams) 

 

spalis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Ingrida Grikšienė, Darbėnų gimnazijos etikos vyresnioji 

mokytoja,  

Irena Grabienė, Vydmantų vidurinės mokyklos ir Jurgio 

Pabrėžos universitetinės gimnazijos etikos mokytoja 

metodininkė,  

Marija Bučkienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos etikos 

vyresnioji mokytoja 

Etikos mokytojams  

108.  Metodinė diena „Šokis mokykloje-3“ spalis Kretingos rajono 

kultūros centras 

Živilė Adomaitienė, Kretingos meno mokyklos choreografijos 

mokytoja ekspertė, 

Lietuvos šokio mokytojų asociacija, 

Ugdymo plėtotės centras 

Šokio mokytojams  

109.  Metodinis susirinkimas „Standartizuotų 

testų paskirtis ir testų klausimų rengimo 

ypatumai“ (Pagal 8-ių dienų seminaro 

medžiagą „Testų klausimų rengėjų 

mokymai“) 

spalis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Jūratė Menčinskienė, Darbėnų gimnazijos fizikos mokytoja 

metodininkė 

Fizikos 

mokytojams 

 

110.  Metodinė diena „Viešas kalbėjimas. 

Sėkmingo viešo kalbėjimo ypatumai, 

svarbiausi akcentai“ 

spalis PPT,  

J. Pabrėžos g. 8 

Ingrida Mineikienė, pedagoginės psichologinės tarnybos 

direktorė, psichologų metodinio būrelio pirmininkė, 

Antanas Jonaitis, Darbėnų gimnazijos psichologas asistentas 

Psichologams  

111.  Metodinė diena „Naujos įrangos 

panaudojimas technologijų pamokose“ 

spalis Darbėnų 

gimnazija 

Antanas Mockus, Darbėnų gimnazijos technologijų mokytojas 

metodininkas 

Technologijų 

mokytojams 

(vyrams) 

 

112.  Metodinė diena „Metodinės veiklos 

aktualijos, patirtis Kretingos rajone“ 

spalis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro darbuotojos, rajono 

mokyklų metodinė taryba 

Skuodo rajono 

metodinių būrelių 

pirmininkams 

 

113.  Metodinė diena „MOBIS informacinės  

sistemos diegimas mokyklų 

bibliotekose“ (pažengusiems) 

spalis J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Sofija Jurkuvienė, metodinio būrelio pirmininkė, Jokūbavo 

Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos bibliotekininkė, 

Snieguolė Jandalovienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos skaityklos vedėja 

Bibliotekininkams  

114.  Apskritas stalas „Profesinis 

informavimas, konsultavimas ir karjeros 

planavimas – tai sąmoningas ėjimas 

pasirinkimo link“ (pagal Comenius 

Regio partnerysčių projektą) 

spalis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Julius Gindulis, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 

direktorius, ugdymo karjerai metodinio būrelio pirmininkas 

Ugdymo karjerai 

metodinio būrelio 

nariams 

 

115.  Forumas“Viskas apie rudenį” spalis Vydmantų 

vidurinė 

Jolanta Salienė, Vydmantų vidurinės mokyklos pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė 

Pradinio ugdymo 

pedagogams 
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mokykla 

116.  Kūrybinės grupės telkimas, darbo 

organizavimas. Grupės darbo tema 

„Stebėsenos organizavimo tobulinimas“  

spalis-

gegužė 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Snieguolė Šlyžiuvienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

direktorių 

pavaduotojams, 

kūrybinės grupės 

nariai 

 

117.  Praktiniai mokymai „Linijinių šokių 

integracija šiuolaikinio šokio pamokoje“ 

lapkritis M-d „Žibutė“ Raimonda Grikšienė, mokyklos-darželio „Žibutė“ šokio 

mokytoja 

Šokio mokytojams  

118.  Popietė „Grojame kartu“ lapkritis Kretingos meno 

mokykla 

Visvaldas Stirblys, Kretingos meno mokyklos klarneto 

vyresnysis mokytojas, 

Jonas Einas, Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokyklos 

klarneto mokytojas metodininkas 

Muzikos 

mokytojams 

 

119.  Paskaita „ Stebėsenos organizavimas 

ugdymo procese“ 

lapkritis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Snieguolė Šlyžiuvienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Direktorių 

pavaduotojams 

 

120.  Integruota istorijos, muzikos ir šokio 

pamoka „Renesanso epochos kultūra ir 

meno ištakos istorijos, šokio ir muzikos 

pamokose“ 

lapkritis  Kretingos 

S.Daukanto 

pagrindinė 

mokykla 

 

Daiva Beivydienė,  Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

muzikos mokytoja metodininkė, 

Judita Leščiauskienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

choreografijos vyresnioji moktroja, 

Aldona Riepšienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

istorijos mokytoja, 

Inga Kutelienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

muzikos mokytoja metodininkė 

Muzikos, šokio, 

istorijos 

mokytojams 

 

121.  Išvyka į Latvijos nacionalinį teatrą lapkritis Ryga PŠC, menų dalykų metodinių grupių pirmininkai Menų dalykų 

mokytojams 

 

122.  Menų festivalis „Vaikystės ruduo“ lapkritis M. Tiškevičiūtės 

mokykla 

Jolanta Gecevičienė, Marijos Tiškevičiūtės mokyklos muzikos 

mokytoja metodininkė,  

Birutė Bendikienė, Marijos Tiškevičiūtės mokyklos 

choreografijos mokytoja metodininkė 

Muzikos ir šokio 

mokytojams 

 

123.  Diskusija „Socialinių pedagogų 

pareiginės instrukcijos“ 

lapkritis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Dalia Puškorienė, Darbėnų gimnazijos socialinė pedagogė 

ekspertė 

Socialiniams 

pedagogams 

 

124.  Metodinė diena.  Seksualinės prievartos 

požymio atpažinimas mokyklose 

lapkritis Kretingos PPT Ingrida Mineikienė, Kretingos PPT direktorė, 

Dalia Puškorienė, Darbėnų gimnazijos socialinė pedagogė 

ekspertė 

Socialiniams 

pedagogams, 

psichologai 

 

125.  Tiriamosios veiklos pristatymas 

„Šiuolaikinių IT poveikis tėvų 

bendravimui ir bendradarbiavimui 

lapkritis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Virginija Jakienė, lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimikyklinio 

ugdymo auklėtoja metodininkė 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogams 

 



 

22 

 

ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“ 

126.  Metodinė diena ,,Sveikatos ieškokime 

senolių patirtyje“ 

lapkritis Darbėnų 

gimnazijos 

Piliakalnio 

pagrindinio  

ugdymo skyrius 

Vida Jonauskienė, Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pradinio 

ugdymo skyriaus pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 

Sonata Petravičienė, Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio  

ugdymo skyriaus vedėja 

Kretingos rajono 

pedagogai 

 

127.  Metodinė popietė „ Anglų kalbos 

mokymo aktualijos“ 

lapkritis VšĮ Pranciškonų 

gimnazija 

Kristina Paulauskienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos anglų kalbos 

vyresnioji mokytoja,  

Ramida Lukoševičiūtė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos anglų kalbos 

vyresnioji mokytoja 

Anglų kalbos 

mokytojams 

 

128.  Metodinė diena „Seksualinės prievartos 

požymių atpažinimas mokykloje“ 

lapkritis PPT Ingrida Mineikienė, Pedagoginės psichologinės tarnybos 

direktorė, psichologė,  

Dalia Puškorienė,  Darbėnų gimnazijos  socialinė pedagogė 

ekspertė 

Psichologams ir 

socialiniams 

pedagogams  

 

129.  Žemaičių tarmės grafinė raiška. Meninio 

šrifto popietė “Kon rašą, a mon rašą?“ 

lapkritis Vydmantų 

vidurinė 

mokykla 

Nijolė Maštarienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

dailės mokytoja ekspertė, 

Regina Rapalytė, Vydmantų vidurinės mokyklos dailės mokytoja 

metodininkė, 

Valdonija Karaliūnienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos dailės mokytoja ekspertė 

Dailės mokytojams 

 

 

 

 

130.  Apskritas stalas „Mokytis padedantis 

vertinimas, metodai ir įrankiai“ 

lapkritis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Aušra Bončkienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

matematikos mokytoja metodininkė  

Matematikos 

mokytojams 

 

131.  Atvira pamoka lapkritis Darbėnų 

gimnazija 

Aušra Galdikienė, Darbėnų gimnazijos informacinių 

technologijų mokytoja metodininkė 

Informacinių 

technologijų 

mokytojams 

 

132.  Meistriškumo pamoka „Jaunystė-

galimybių sutelkimas krūvon‘. A.Camus 

lapkritis J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Dina Antanavičienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

prancūzų kalbos vyresnioji  mokytoja 

Prancūzų kalbos 

mokytojams 

 

133.  Metodinė diena „Aktyvieji mokymo 

metodai pamokoje ir už jos ribų“ 

lapkritis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Virginija Narmontienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 

ekonomikos mokytoja metodininkė,  

Vilma Beržanskienė,  Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

ekonomikos mokytoja metodininkė, 

Saulė Paulikienė,  Vydmantų vidurinės mokyklos ekonomikos 

mokytoja,  

Loreta Žiliuvienė, Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės 

Ekonomikos 

mokytojams 
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mokyklos ekonomikos mokytoja 

134.  Rajoninis rusų kalbos dailyraščio 

konkursas 

lapkritis M. Daujoto 

pagrindinė 

mokykla 

Eugenija Daniuk, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos rusų 

kalbos mokytoja ekspertė,   

Aurelija Cegelnikienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos rusų kalbos 

mokytoja metodininkė  

Rusų kalbos 

mokytojams 

 

135.  Atvira veikla ,,Taip žaidė mūsų senoliai“ lapkritis L-d „Žilvitis“ Birutė Perkumienė, Regina Bytautienė, lopšelio – darželio 

„Žilvitis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės metodininkės 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogams 

 

136.  Respublikinė konferencija „Žemaičių 

krikštui- 600 metų“ 

gruodis VĮ Pranciškonų 

gimnazija 

Vaidas Kuprelis, VšĮ Pranciškonų gimnazijos istorijos mokytojas 

metodininkas 

Istorijos 

mokytojams   

 

137.  Atviros pamokos: „Lietuvių liaudies 

sceninio šokio pagrindų mokymo 

metodika“( 2 pradinio ugdymo 

choreografijos klasė),  

„Parterinė klasika. Pilates, jogos, 

tempimo pratimų metodika“( 1 pradinio 

ugdymo choreografijos klasė) 

gruodis Kretingos meno 

mokykla 

Živilė Adomaitienė, Kretingos meno mokyklos choreografijos 

mokytoja ekspertė, 

Eglė Baltriukienė, Kretingos meno mokyklos choreografijos 

mokytoja metodininkė 

Šokio mokytojams  

138.  Metodiniai užsiėmimai 

 

 

gruodis M. Tiškevičiūtės 

mokykla 

Marijos Tiškevičiūtės mokyklos ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojų komanda: 

Irena Kubilienė, vyresnioji auklėtoja, 

Odeta Kerienė, vyresnioji auklėtoja, 

Regina Songailienė, auklėtoja metodininkė 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogams 

 

139.  Popietė „Mažųjų mokslininkų 

konferencija“ 

 

gruodis VŠĮ 

Pranciškonų 

gimnazija 

Daiva Valevičienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos matematikos 

vyresnioji mokytoja  

Klaipėdos 

apskrities 

matematikos 

mokytojams  

 

140.  Metodinė dienos „Marijos  Tiškevičiūtės 

mokyklai 30 metų“ 

gruodis M.  

Tiškevičiūtės 

mokykla 

Ieva Rukšienė, Marijos Tiškevičiūtės mokyklos direktorė,  

Danutė Urnikienė, Marijos Tiškevičiūtės mokyklos direktorės 

pavaduotoja ugdymui,  

Nijolė Vasiliauskienė, Marijos Tiškevičiūtės mokyklos 

direktorės pavaduotoja ugdymui 

Rajono 

pedagogams 

Vaikų darželio 

Kretingoje 

įsteigimo 115 

metinių proga 

141.  Išvyka „3-ioji mokyklų įrangos ir 

mokymo priemonių paroda MOKYKLA 

2013“ 

gruodis LITEXPO Mindaugas Razma, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 

informacinių technologijų vyresnysis mokytojas 

Informacinių 

technologijų  

mokytojams 
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142.  Metodinė popietė „Artėjant 

šventėms...Apie kalėdinius papročius“  

gruodis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Aurelija Cegelnikienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos rusų kalbos 

mokytoja metodininkė,  

Rasa Stonkuvienė, Vydmantų vidurinės mokyklos rusų kalbos 

mokytoja metodininkė  

Rusų kalbos 

mokytojams 

 

143.  Atvira pamoka  „Advento prasmė“ gruodis M. Daujoto 

pagrindinė 

mokykla 

Meilė Alčauskienė,  Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 

tikybos mokytoja 

Tikybos 

mokytojams 

 

144.  Metodinė diena „Specialusis ugdymas 

M.Tiškevičiūtės mokykloje“ 

gruodis M.  

Tiškevičiūtės 

mokykla 

Snaigutė Genutienė, Marijos Tiškevičiūtės mokyklos specialioji 

pedagogė metodininkė 

Logopedams, 

specialiesiems 

pedagogams 

 

145.  Apskritas stalas „ Psichologų veiklos 

mokykloje aktualijų aptarimas“ 

sausis PPT Ingrida Mineikienė, Pedagoginės psichologinės tarnybos 

direktorė, psichologė 

Psichologams  

146.  Metodinė diena „Kūrybiškumo 

galimybės ikimokykliniame amžiuje. 

Netradiciniai ugdymo būdai“ 

sausis Šiaulių r. 

Kuršėnų l-d 

„Nykštukas“ 

Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ pedagogai, 

Salantų lopšelio-darželio „Rasa“ pedagogų komanda:  

Daiva Pučkorienė, lopšelio-darželio „Rasa“ direktorės 

pavaduotoja  

Laima Jakumienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja, 

AušraVenckienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja 

Šiaulių r. Kuršėnų 

l-d „Nykštukas“ ir 

Salantų l-d „Rasa“ 

pedagogams 

 

147.  Meistriškumo pamoka  „IKT naudojimas 

pedagogo veikloje“  

sausis 

 

L-d „Eglutė” Aušra Žemaitienė, ikimokyklinio ugdymo vyryresnioji  auklėtoja  

 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogams 

 

148.  Metodinė veikla, praktikumas „Naujų 

metodų taikymas šokio pamokoje. 

Judesio terapija“ 

sausis VšĮ Pranciškonų 

gimnazija 

Audronė Leškuvienė, Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus 

pagrindinės mokyklos šokio vyresnioji mokytoja 

Šokio mokytojams  

149.  Atvira lengvosios atletikos pamoka 

„Rutulio stūmimo ir šuolio į tolį 

technikos mokymas“ 

 

sausis J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Rita Gembickienė,  Jurgio  Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

kūno kultūros mokytoja metodininkė,  

Vidmantas Lapinskas, Jurgio  Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos kūno kultūros mokytojas metodininkas 

Kūno kultūros 

mokytojams 

 

150.  Apskritas stalas „Fizikos valstybinių 

egzaminų reikalavimai“ 

 

sausis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Liucija Mončienė, Palangos senosios gimnazijos fizikos 

mokytoja ekspertė 

Kretingos rajono ir 

Palangos miesto 

fizikos mokytojams 

 

151.  Atvira - integruota pamoka  Jurgio 

Pabrėžos savaitei paminėti  

sausis J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Vilma Gnedojienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

istorijos mokytoja metodininkė,  

Dalia Šimonienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

istorijos mokytoja metodininkė,  

Dalia Zibalienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

Istorijos 

mokytojams   
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istorijos mokytoja metodininkė 

152.  Metodinis susirinkimas  

„Istorijos  mokymo (si) problemos ir jų 

sprendimo būdai“ 

 

 sausis Kretingos 

M.Daujoto 

pagrindinė 

mokykla 

Sigita Jonaitienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 

istorijos mokytoja metodininkė, 

Rita Tamošauskienė, Darbėnų gimnazijos istorijos mokytoja 

metodininkė 

Istorijos 

mokytojams 

 

153.  Praktiniai mokymai „Biotechnologijų 

pritaikymas ugdymo procese“ 

sausis VšĮ Pranciškonų 

gimnazija 

Kęstutis Kaulius, VšĮ Pranciškonų gimnazijos biologijos 

mokytojas metodininkas 

Chemijos ir 

biologijos 

mokytojams 

 

154.  Atvira – integruota pamoka, skirta 

Jurgiui Pabrėžai 

sausis J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Aurelija Orlovienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

biologijos mokytoja metodininkė 

Įvairių dalykų 

mokytojams 

 

155.  Metodinė diena „Žiniatinklis 2.0” sausis 

 

 

J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Sofija Jurkuvienė, Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės 

mokyklos bibliotekininkė,  

Zina Tenenienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos  

bibliotekos vedėja 

Mokyklų 

bibliotekininkams 

 

156.  Mokymai „Laiko planavimas“ (iš 

„Lyderių Laikas 2“) 

sausis PŠC,  

J.Pabrėžos g. 8 

Daiva Račkauskienė, Darbėnų gimnazijos anglų kalbos 

vyresnioji mokytoja 

Užsienio kalbų 

mokytojams 

 

157.  Kūrybinės dirbtuvės „Kaligrafijos 

galimybės iliustruojant“ 

sausis J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Valdonija Karaliūnienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos dailės mokytoja ekspertė, 

Lidija Kuklienė, šiuolaikinio meno ir dizaino centro vadovė 

Dailės mokytojams  

158.  Mokymai „Programavimas C++“ sausis PŠC,  

J.Pabrėžos g. 8 

Olga Jurkevič, Klaipėdos Žemynos gimnazijos  informacinių 

technologijų mokytoja metodininkė 

Informacinių 

technologijų 

mokytojams 

 

159.  Atvira pamoka sausis Vydmantų 

vidurinė 

mokykla 

Vaidas Mackevičius, Vydmantų vidurinės mokyklos 

informacinių technologijų vyresnysis mokytojas 

Informacinių 

technologijų 

mokytojams 

 

160.  Rajoninis mokyklų meno kolektyvų 

saviraiškos festivalis 

vasaris Kretingos 

kultūros centras 

Menų dalykų mokytojai Mokyklų 

bendruomenėms 

 

161.  Metodinis užsiėmimas „Valstybinio 

biologijos egzamino vertinimo kriterijai 

ir egzamino naujovės“ 

vasaris VšĮ Pranciš-

konų gimnazija 

Kęstutis Kaulius, VšĮ Pranciškonų gimnazijos biologijos 

mokytojas metodininkas 

Biologijos 

mokytojams 

 

162.  Apskritas stalas „Mūsų stiprybė – 

meilėje žmogui“ 

vasaris PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Ingrida Grikšienė, Darbėnų gimnazijos etikos vyresnioji 

mokytoja, etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, 

Marija Bučkienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokylos etikos 

vyresnioji mokytoja 

Etikos ir tikybos 

mokytojams 
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163.  Atviros pamokos-veiklos „Integravimo 

galimybės dorinio ugdymo etikos 

pamokose“ 

vasaris Darbėnų 

gimnazija 

Ingrida Grikšienė, Darbėnų gimnazijos etikos vyresnioji 

mokytoja,  

Judita Lesčiauskienė ir Aldona Riepšienė, Simono Daukanto 

pagrindinės mokyklos etikos mokytojos 

Etikos mokytojams  

164.  Rajoninė konferencija „Laisvės kovos 

Lietuvoje ir Kretingos krašte“ 

vasaris VšĮ Pranciškonų 

gimnazija 

Vaidas Kuprelis, VšĮ Pranciškonų gimnazijos istorijos mokytojas 

metodininkas 

Istorijos 

mokytojams   

 

165.  Atvira tinklinio pamoka „Kamuolio 

perdavimo ir priėmimo abiem rankom iš 

viršaus ir apačios mokymas“ 

vasaris J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Milda Laureckienė, Jurgio  Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

kūno kultūros vyresnioji mokytoja 

 

Kūno kultūros 

mokytojams 

 

166.  Projektinė veikla – Užgavėnių šventė 

„Žėima, žėima biek iš kėima“ 

vasaris Kartenos 

vidurinė 

mokykla 

Janina Vaičekauskienė, Kartenos vidurinės  mokyklos šokio 

mokytoja metodininkė,  

Rimantas Varkojus, Kartenos vidurinės  mokyklos muzikos 

vyresnysis mokytojas 

Menų dalykų 

mokytojams, 

miestelio 

bendruomenei 

 

167.  Konferencija „Tarpdalykinė integracija 

ugdymo procese” 

vasaris Kretingos M. 

Daujoto 

pagrindinė 

mokykla 

Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos organizacinis 

komitetas 

Rajono 

pedagogams 

 

168.  Konkursas „Raštingiausias pradinukas” vasaris M. Daujoto 

pagrindinė 

mokykla 

Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos organizacinis komitetas Pradinio ugdymo 

pedagogams 

 

169.  Metodinė diena „Ugdymo 

diferencijavimas – galimybė kiekvienam 

pradinukui patirti sėkmę“ 

 

vasaris Kūlupėnų 

M.Valančiaus 

pagrindinė 

mokykla 

Romualdas Jonauskas, Salantų gimnazijos pradinio ugdymo 

mokytojas metodininkas,  

Audronė Burkauskienė, Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus 

pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė 

Salantų zonos 

pradinių klasių 

mokytojai 

 

170.  Meistriškumo pamoka „Sveikatos diena 

priešmokyklinėje grupėje“ 

vasaris 

 

 

L-d „Eglutė” Lidija Vaškylaitė, lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinio 

ugdymo vyresnioji pedagogė  

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogams 

 

171.  Metodinė diena „Tuščio lizdo metodika 

– dailės terapijos vienas iš metodų“ 

vasaris Socialinių 

paslaugų centras 

Ingrida Mineikienė, Pedagoginės psichologinės tarnybos 

direktorė, psichologė,  

Daiva Lubienė,  Kretingos socialinių paslaugų centro socialinė 

darbuotoja  

Psichologams  

172.  Projektas „Gyvybės medžio motyvas 

lietuvių tautos kultūroje“ 

 

vasaris Salantų 

gimnazija 

DanutėVeitienė,  Salantų gimnazijos dailės vyresnioji mokytoja Dailės mokytojams  

173.  Atvira integruota informacinių vasaris S. Daukanto Asta Machmajeva, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos Informacinių  
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technologijų ir  matematikos pamoka pagrindinė 

mokykla 

informacinių technologijų mokytoja technologijų, 

lietuvių kalbos, 

matematikos 

mokytojams 

174.  Konferencija, skirta K. Donelaičio  

gimimo metinėms 

vasaris VšĮ Pranciškonų 

gimnazija 

VšĮ Pranciškonų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos Lietuvių kalbos 

mokytojams 

 

175.  Jaunųjų kūrėjų konkursas „Kuriame 

žemaitiškai“  

vasaris 

 

J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Milda Šukienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

 

Lietuvių kalbos 

mokytojams 

 

176.  Konferencija ,,Kristijono Donelaičio 

gyvenimo ir kūrybos šviesoje“ 

kovas J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokytojai Lietuvių kalbos 

mokytojams 

 

177.  Angliškų dainų festivalis „Don‘t Worry 

Be Happy“/“Nesijaudink ir būk 

laimingas“ 

kovas M.Tiškevičiūtės 

mokykla 

Daiva Vyštartienė, Marijos Tiškevičiūtės mokyklos anglų kalbos 

vyresnioji mokytoja, 

Jolanta Gecevičienė, Marijos Tiškevičiūtės mokyklos muzikos 

mokytoja metodininkė 

Anglų kalbos 

mokytojams 

 

178.  Metodinė diena „Psichodramos taikymas 

psichologiniame konsultavime“ 

kovas PPT Ingrida Mineikienė, Pedagoginės psichologinės tarnybos 

direktorė, psichologė,  

Regina Jonušienė, Klaipėdos Pedagoginės psichologinės 

tarnybos psichologė 

Psichologams  

179.  Kovo 11-osios koncertas  kovas Kretingos rajono 

kultūros centras 

Muzikos ir choreografijos mokytojai Pedagogams, rajono 

bendruomenei 

 

180.  Rajoninis projektas – menų festivalis 

„Tartum lengvas pienės pūkas“ 

kovas S. Daukanto 

pagrindinė 

mokykla  

Daiva Beivydienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

muzikos mokytoja metodininkė, 

Inga Kutelienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

muzikos mokytoja metodininkė, 

Judita Leščiauskienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

choreografijos vyresnioji mokytoja 

Muzikos ir 

choreografijos 

mokytojams 

 

181.  Konferencija „Biologijos, chemijos ir 

fizikos tiriamieji darbai“ 

 

kovas VšĮ Pranciško 

nų gimnazija 

Kęstutis Kaulius, VšĮ Pranciškonų gimnazijos biologijos 

mokytojas metodininkas, 

Vilma Švitrienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos  chemijos 

mokytoja metodininkė, 

Irena Černeckienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos fizikos mokytoja 

metodininkė 

Biologijos, 

chemijos ir fizikos  

mokytojams 

 

182.  Renginys, skirtas Frankofonijos ir Žemės 

dienai paminėti „Žemė-Žmonių planeta“ 

kovas J. Pabrėžos 

universitetinė 

Prancūzų kalbos ir geografijos mokytojai Prancūzų kalbos ir 

geografijos 
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gimnazija  

 

mokytojams 

183.  Integruota lietuvių  kalbos ir muzikos 

pamoka Kristijonui Donelaičiui paminėti 

 

kovas J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija  

 

Dalė Povilaitienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

muzikos mokytoja metodininkė,   

Irutė Lapinskienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytoja ekspertė 

Muzikos, lietuvių 

kalbos mokytojams 

 

184.  Akcija „Neformaliojo švietimo įtaka 

socialinės rizikos grupės šeimų vaikams“ 

kovas PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Kretingos rajono socialiniai pedagogai Socialiniams 

pedagogams 

 

185.  Integruota muzikos, šokio ir lietuvių 

kalbos pamoka ,,Čir vir pavasaris"  

 

kovas Kretingos 

S.Daukanto 

pagrindinė 

mokykla 

 

Daiva Beivydienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

muzikos mokytoja metodininkė, 

Sigita Dirmeitienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,  

Judita Leščiauskienė , Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

choreografijos vyresnioji mokytoja 

Muzikos,  

choreografijos ir 

lietuvių kalbos 

mokytojams 

 

186.  Integruota biologijos – chemijos pamoka   kovas M. Daujoto 

pagrindinė 

mokykla 

Veronika Kauliuvienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 

biologijos mokytoja metodininkė, 

Rasa Šorienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos chemijos 

mokytoja metodininkė 

Biologijos ir 

chemijos 

mokytojams 

 

187.  Integruota aerobikos ir biologijos 

pamoka „Geros sveikatos pamatas - 

sveika mityba ir fiziniai pratimai“ 

kovas J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

 

Laima Idė, Jurgio  Pabrėžos universitetinės gimnazijos kūno 

kultūros mokytoja metodininkė, 

Simona Balčiūnienė, Jurgio  Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

biologijos mokytoja 

Kūno kultūros 

mokytojams 

 

 

188.  Meistriškumo pamoka „Laukiu 

gimtadienio“ (vaiko gimtadienio šventė 

ugdymo procese)  

kovas L-d „Eglutė” Virginija Jakienė, lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimikyklinio 

ugdymo auklėtoja metodininkė 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogams 

 

189.  Teatrų festivalis. „Mėlynasis lapelis 

2014” 

kovas M-d „Žibutė” Kretingos mokyklos – darželio „Žibutė” organizacinis komitetas Pradinio ir 

ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogams  

 

190.  Popietė-viktorina 7-8 klasių mokinių 

komandoms 

 

kovas 

 

M. Daujoto 

pagrindinė 

mokykla 

Regina Viskontienė,  Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 

matematikos vyresnioji mokytoja  

Matematikos 

mokytojams 

 

191.  Apskritas stalas „Vaidmenų ir 

atsakomybės pasiskirstymo svarba 

mokyklos bendruomenėje  siekiant 

kovas Vydmantų 

vidurinė 

mokykla 

Asta Burbienė, Vydmantų vidurinės mokyklos direktorė Direktoriams, 

direktorių 

pavaduotojams 
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kokybiško vadovavimo“ 

192.  Atvira integruota informacinių 

technologijų ir  lietuvių kalbos pamoka 

kovas Suaugusiųjų ir 

jaunimo 

mokymo centras 

Palmira Jurgilienė, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro 

informacinių technologijų mokytoja metodininkė,  

Vaiva Žekonienė, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro 

lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja 

Informacinių 

technologijų ir 

lietuvių kalbos 

mokytojams 

 

193.   Frankofonijos renginys „Sous le ciel de 

Paris...“ 

kovas VšĮ Pranciškonų 

gimnazija 

Alma Razmienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos prancūzų kalbos 

mokytoja metodininkė, 

Virginija Kvietkauskienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos prancūzų 

kalbos mokytoja metodininkė 

Prancūzų kalbos 

mokytojams 

 

194.  Rajoninis prancūzų kalbos diktanto 

rašymo konkursas 

kovas J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Biruta Mikienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

direktorė, prancūzų kalbos mokytoja metodininkė 

Prancūzų kalbos 

mokytojams 

 

195.  Kretingos rajono jaunųjų kūrėjų diena kovas VšĮ Pranciškonų 

gimnazija 

Virgilija Kavoliūnienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos lietuvių 

kalbos mokytoja metodininkė 

 

Lietuvių kalbos 

mokytojams  

 

196.  Popietė „Gavėnia-meilės laikas“ kovas M. Daujoto 

pagrindinė 

mokykla 

Meilė Alčauskienė,  Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 

tikybos mokytoja, 

Lina Narbutienė, Palangos pradinės mokyklos tikybos vyresnioji 

mokytoja 

Tikybos 

mokytojams 

 

197.  Metodinė diena. Sėkmės istorijų, 

projektų pristatymas 

kovas PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Virginija Kaunienė, Jokūbavo Aleksandro Stulginskio 

pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo vyresnioji 

auklėtoja 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogams 

 

198.  Atvira veikla ,,Mažoms rankelėms – 

dideli darbeliai“ 

kovas l-d „Žilvitis“ Laimutė Vasiliauskienė, Lina Kvajauskienė,  lopšelio – darželio 

„Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo vyresniosios auklėtojos                                                                                 

 

Iki ugdymo 

pedagogams 

mokyklinio  

 

199.  Meistriškumo pamokos „Logopedinių 

pratybų efektyvumas, mokiniams, 

turintiems kalbos sutrikimų“ 

kovas Salantų 

gimnazija 

Irena Linauskaitė, Salantų gimnazijos logopedė metodininkė Specialiesiems 

pedagogams, 

logopedams 

 

200.  Metodinė diena „Pamokos kokybės 

paieškos” 

balandis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Daiva Stonkienė, mokyklos-darželio „Žibutė“ pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė 

 

Kretingos zonos 

pradinių klasių 

mokytojams 

 

201.  Susirinkimas „Mokinių projektiniai 

darbai“ 

balandis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Jūratė Menčinskienė, Darbėnų gimnazijos fizikos mokytoja 

metodininkė 

Rajono fizikos 

mokytojams 
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202.  Integruota biologijos, chemijos ir fizikos 

dalykų gamtamokslinė konferencija 

balandis J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Aurelija Orlovienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

biologijos mokytoja metodininkė 

Biologijos 

mokytojams  

 

203.  Moksleivių ir mokytojų konferencija 

skirta Žemės dienai paminėti 

balandis Salantų 

gimnazija 

Rasa Bumblienė, Salantų gimnazijos biologijos  mokytoja 

metodininkė 

Biologijos 

mokytojams  

 

204.  Integruota lietuvių kalbos ir muzikos 

pamoka „Romansai – jausmų, 

išgyvenimų, troškimų pynė“ 

balandis Jokūbavo A. 

Stulginskio 

pagrindinė 

mokykla  

Rita Valiukienė, Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės 

mokyklos muzikos mokytoja metodininkė, 

Inga Mažeikienė, Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės 

mokyklos lietuvių kalbos mokytoja  

Muzikos ir lietuvių 

kalbos mokytojams 

 

205.  Metodinė diena „Atvirų integruotų 

pamokų stebėjimas ir aptarimas. 

Vertinimas ir įsivertinimas šokio 

pamokoje“ 

balandis S. Daukanto 

pagrindinė 

mokykla 

Judita Leščiauskienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

šokio vyresnioji mokytoja, 

Simona Kutkevičienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos šokio 

vyresnioji mokytoja, 

Janina Vaičekauskienė, Kartenos vidurinės mokyklos šokio 

mokytoja metodininkė, 

Audronė Leškuvienė, Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus 

pagrindinės mokyklos šokio vyresnioji mokytoja 

Šokio mokytojams  

206.  Folkloro šventė „Jurginės-2014“ balandis Kartenos 

vidurinė 

mokykla 

Janina Vaičekauskienė, Kartenos vidurinės  mokyklos šokio 

mokytoja metodininkė,  

Rimantas Varkojus, Kartenos vidurinės  mokyklos muzikos 

vyresnysis mokytojas 

Menų dalykų 

mokytojams, 

miestelio 

bendruomenei 

 

207.  Šokio projektas „Terpsichorės pavilioti” balandis J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Aurimas Bajoras, Jurgio Pabrėžos universitetinės  gimnazijos 

šokio mokytojas 

Menų dalykų 

mokytojams 

 

208.  Sėkmės istorijos balandis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Virginija Jakienė, lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimikyklinio 

ugdymo auklėtoja metodininkė 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogams 

 

209.  Meninio skaitymo konkursas balandis M. Daujoto 

pagrindinė 

mokykla 

Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos organizacinis komitetas Pradinio ugdymo 

pedagogams 

 

210.  Viktorina „Ketvirtokų ketvirtokas” balandis M. Daujoto 

pagrindinė 

mokykla 

Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos organizacinis komitetas Pradinio ugdymo 

pedagogams 

 

211.  Apskrito stalo ,,Mokinių kompetencijų 

ugdymas“ 

balandis Darbėnų 

gimnazija 

Aurelija Laureckienė, Darbėnų gimnazijos pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė,  

Ingrida Grikšienė, Darbėnų gimnazijos pradinio ugdymo 

Darbėnų zonos 

pradinio ugdymo 

mokytojams 
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vyresnioji  mokytoja,  

Dalia Raišienė, Darbėnų gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja 

212.  Metodinis užsiėmimas „IKT taikymas 

ugdomojoje veikloje“ 

 

 

 

balandis L-d „Pasaka“ Zita Domarkienė, lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė, 

Diana Bakstienė, lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 

Jūratė Balčytienė lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio 

ugdymo vyresnioji auklėtoja 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogams 

 

213.  Metodinė diena „Projektinė veikla 

bibliotekoje"  

balandis 

 

Salantų 

gimnazija 

Inga Žukauskaitė, Salantų gimnazijos  bibliotekos vedėja Mokyklų 

bibliotekininkams 

 

214.  Metodinė diena „ Psichologo darbo su 

patyčių aukomis ypatumai“ 

balandis PPT Ingrida Mineikienė, Pedagoginės psichologinės tarnybos 

direktorė, psichologė 

Psichologams  

215.  Metodinis susirinkimas „Idėjų mugė“ 

 

balandis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Ada Bastienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos dailės 

vyresnioji mokytoja 

Dailės mokytojams  

216.  Atvira integruota matematikos ir 

ekonomikos pamoka 2 gimnazijos 

klasėje 

balandis J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Adelija Uosienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

matematikos mokytoja metodininkė,  

Vilma Beržanskienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

ekonomikos mokytoja metodininkė  

Matematikos, 

ekonomikos 

mokytojams 

 

217.  Metodinė diena „Šeimos ir ugdymo 

įstaigos dialogas - sėkmingos vaiko 

socializacijos  pagrindas“ 

balandis M. Daujoto 

pagrindinės 

mokyklos 

Rūdaičių 

pradinio 

ugdymo skyrius 

Rima Narkienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 

Rūdaičių pradinio skyriaus vedėja 

Direktoriams, 

direktorių 

pavaduotojams 

 

218.   Daukanto skaitymai balandis S. Daukanto 

pagrindinė 

mokykla 

Simono Daukanto pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos 

mokytojai 

 

Mokytojams, 

tėvams 

 

219.  Atvira, integruota ekonomikos – 

matematikos pamoka 10 klasėje 

balandis J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Vilma Beržanskienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

ekonomikos mokytoja metodininkė 

Ekonomikos 

mokytojams 

 

220.  Tęstinis projektas „Mokomės 

bendraudami“ „Rusiški suvenyrai“ 

balandis VšĮ Pranciškonų 

gimnazija 

Aurelija Cegelnikienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos rusų kalbos 

mokytoja metodininkė,  

Irena Jurgutienė,  VšĮ Pranciškonų gimnazijos rusų kalbos 

vyresnioji mokytoja  

Rusų kalbos 

mokytojams 

 

221.  Projektinės veiklos pristatymas 

„Padėkime auginti vaiko kalbos medį“ 

balandis l-d „Žilvitis“ Giedra Kaubrienė, lopšelio-darželio „Žilvitis“ logopedė 

metodininkė 

Logopedams  
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222.  Madų šventė  „Žalia stotelė“ balandis Darbėnų 

gimnazija 

Daiva Katkutė, Darbėnų gimnazijos inimokyklinio ugdymo 

auklėtoja metodininkė, 

Edita Gliožerienė, Darbėnų gimnazijos direktorės pavaduotoja 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagopgams 

 

223.  Emblemos kūrimo konkursas (Vaikų 

gynimo dienai paminėti) 

balandis - 

gegužė 

Kretingos 

švietimo skyrius  

Dalia Puškorienė, Darbėnų gimnazijos socialinė pedagogė 

ekspertė 

Socialiniams 

pedagogams 

 

224.  Jaunųjų poetų konkursas „Augame kartu 

su eilėraščiu” 

gegužė M. Daujoto 

pagrindinė 

mokykla 

Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos organizacinis komitetas Pradinio ugdymo 

pedagogams 

 

225.  Metodinė diena „Darbo su paaugliais 

ypatumai“ 

gegužė PPT Ingrida Mineikienė, Pedagoginės psichologinės tarnybos 

direktorė, psichologė, 

Dalia Beniušytė, Klaipėdos Pedagoginės psichologinės tarnybos 

psichologė  

Psichologams  

226.  Edukacinė diena   gegužė Lietuvos 

mokyklos 

Dalia Puškorienė, Darbėnų gimnazijos socialinė pedagogė 

ekspertė 

Socialiniams 

pedagogams 

 

227.  Rajoninis folkloro projektas „Suk, suk 

ratelį“ 

gegužė Kartenos 

vidurinė 

mokykla 

Janina Vaičekauskienė, Kartenos vidurinės mokyklos šokio 

mokytoja metodininkė,  

Rimantas Varkojus, Kartenos vidurinės mokyklos muzikos 

vyresnysis mokytojas,  

Daiva Norvaišienė, Kartenos vidurinės mokyklos muzikos 

mokytoja metodininkė,  

Tatjana Valužienė, Kartenos vidurinės mokyklos direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 

Judita Leščiauskienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

šokio vyresnioji mokytoja 

Menų dalykų 

mokytojams, miesto 

bendruomenei 

 

228.  Sėkmės istorijos ,,Kūrybiškas mokytojas 

– kūrybiškam mokytojui“ 

 

gegužė Kretingos 

M.Daujoto 

pagrindinė 

mokykla 

Marija Šaltmerienė, Marijono Daujoto pagrindinės  mokyklos 

technologijų mokytoja ekspertė 

Technologijų 

mokytojams 

 

229.  Respublikinė konferencija „Lietuvos ir 

Kretingos krašto laisvės kovų istorija“  

(muziejaus atidarymas) 

gegužė Darbėnų 

gimnazija 

Rita Tamošauskienė, Darbėnų gimnazijos istorijos mokytoja 

metodininkė 

Istorijos 

mokytojams   

 

230.  Integruota istorijos ir lietuvių kalbos 

pamoka, skirta 110-osioms lietuviškos 

spaudos atgavimo metinėms paminėti – 

„Lietuviškos knygos ir žodžio kelias per 

gegužė  S. Daukanto 

pagrindinė 

mokykla 

Regina Norvaišienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

istorijos mokytoja metodininkė 

Istorijos 

mokytojams   
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40 spaudos draudimo metų“  

231.  Projektinės veiklos pristatymas ,,Būsi 

gatvėje saugus - kai nešiosi atšvaitus“ 

 

gežužė L-d „Žilvitis” Danutė Terleckienė, lopšelio-darželio „Žilvitis“ auklėtoja 

metodininkė, 

Virginija Mockuvienė, lopšelio-darželio „Žilvitis“ vyresnioji 

auklėtoja, 

Daiva Samalienė, Lopšelio-darželio „Žilvitis“ meninio ugdymo 

mokytoja metodininkė   

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogams 

 

232.  Projektas „Kelionė per Europą“ gegužė S.Daukanto 

pagrindinė 

mokykla 

Simono Daukanto pagrindinės mokyklos anglų kalbos 

mokytojos 

Anglų kalbos 

mokytojams 

 

233.  Gerosios patirties sklaida „Mokymosi 

aplinkų kūrimas. Integruotų netradicinių 

veiklų organizavimas“ 

gegužė Darbėnų 

gimnazijos 

Piliakalnio 

pagrindinio 

ugdymo skyrius 

Sonata Petravičienė, Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio 

ugdymo skyriaus vedėja  

Direktoriams, 

direktorių 

pavaduotojams 

 

234.  Konferencija „Verslumo pradžiamokslis 

mokykloje“ 

gegužė Vydmantų 

vidurinė 

mokykla 

Saulė Paulikienė, Vydmantų vidurinės mokyklos ekonomikos 

mokytoja, 

Virginija Narmontienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 

ekonomikos mokytoja metodininkė,  

Vilma Beržanskienė,  Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

ekonomikos mokytoja metodininkė 

Ekonomikos 

mokytojams 

 

235.  Metodinė diena „Mokyklos patirtis 

organizuojant projektinę veiklą“ 

gegužė S. Daukanto 

pagrindinė 

mokykla 

Adelė Jonauskienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

direktorė,  

Vida Garjonienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

pavaduotoja ugdymui,  

Snieguolė Šlyžiuvienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

pavaduotoja neformaliajam ugdymui 

Direktoriams, 

direktorių 

pavaduotojams 

 

236.  Tęstinis projektas „Kelionė per Europą“ gegužė J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Alma Razmienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos prancūzų kalbos 

mokytoja metodininkė 

Prancūzų kalbos 

mokytojams 

 

237.  Integruotas užsienio kalbų projektas 

„Kelionė per Europą“ 

gegužė S. Daukanto 

pagrindinė 

mokykla 

Simono Daukanto pagrindinės  mokyklos užsienio kalbų 

mokytojai 

Rusų kalbos 

mokytojams 

 

238.  Konkursas ,,Sveikuolių sveikuoliai“ gegužė L-d „Voveraitė“ Lopšelio-darželio  ,,Voveraitė“ pedagogai Ikimokyklinio 

ugdymo 
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pedagogams 

239.  Atvira pamoka  „Šv. Raštas“ gegužė Grūšlaukės 

pagrindinė 

mokykla 

Petronėlė Jocienė,  Grūšlaukės pagrindinės mokyklos tikybos 

vyresnioji mokytoja 

Tikybos 

mokytojams 

 

240.  Ataskaitiniai-rinkiminiai susirinkimai 

„2013-2014 m. m. veiklos analizė ir 

veiklos planavimas 2014-2015 m. m.“ 

gegužė-

birželis 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

33 metodinių būrelių pirmininkai Pedagogams  

241.  Metodinė diena ,,Mano sėkmės istorija“ birželis Darbėnų 

gimnazija 

Aurelija Laureckienė, Darbėnų gimnazijos pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė 

 

Darbėnų zonos 

pradinio ugdymo 

mokytojams 

 

242.  Metodinė diena „Mano sėkminga 

patirtis“ 

birželis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Ingrida Grikšienė, Darbėnų gimnazijos etikos vyresnioji 

mokytoja 

Etikos mokytojams  

243.  Metodinis susirinkimas 

,,Kūrybiškas mokytojas – kūrybiškam 

mokytojui“ 

 

birželis Vydmantų  

vidurinė 

mokykla 

Darius Petreikis, Vydmantų vidurinės mokyklos istorijos 

mokytojas ekspertas, 

Sigita Jonaitienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 

istorijos mokytoja metodininkė,  

Rita Tamošauskienė, Darbėnų gimnazijos istorijos mokytoja 

metodininkė 

Istorijos 

mokytojams   

 

244.  Jubiliejinė miesto šventė birželis Kretinga Menų dalykų mokytojai Rajono, miesto 

bendruomenei 

 

245.  Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos gerosios patirties sklaida 

lapkritis J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Direktorė Biruta Mikienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos direktorė, 

Jadvyga Petrauskienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui,  

Sigita Vaicekauskienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui,  

Asta Motužienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

direktorės pavaduotoja ugdymui 

Direktoriams, 

direktorių 

pavaduotojams 

 

 

3 uždavinys. Skatinti pedagogų saviraišką per visuomeninę, kultūrinę, meninę raišką.   

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas,  veikla Data Vieta Lektoriai, vykdytojai, atsakingi 

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

VIEŠOJI VEIKLA 
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246.  Konferencija „Ugdymo kokybė – 

švietimo politikos prioritetas“ 

rugpjūtis VšĮ Pranciškonų 

gimnazijos Šv. 

Antano rūmai 

Švietimo skyrius, Pedagogų švietimo centras Ugdymo įstaigų 

vadovams, rajono 

mokytojų 

metodinių būrelių 

pirmininkams 

 

247.  Keramikos darbų paroda „Fantazijų 

pasaulis molyje“ 

rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė, 

Lina Nikartienė, Kretingos meno mokyklos dailės mokytoja 

metodininkė, mokiniai 

Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

248.  Fotografijų paroda „Šalis ta Lietuva 

vadinas“ 

rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė, 

Danutė Vasiliauskienė, senjorė 

Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

249.  Fotografijos meno mėgėjų 

bendruomenės steigiamasis susirinkimas 

rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė, 

Danutė Vasiliauskienė, senjorė 

Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

250.  Susirinkimas „Metodinė veikla ir jos 

tvarumas“  

rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė,  

Aušra Zebitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė, 

Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė, 

Aurelija Jedenkienė, pedagogų švietimo centro metodininkė 

Rajono mokytojų 

metodinių būrelių 

pirmininkams 

 

251.  Paroda „Nepaprasta žolė“ spalis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė, 

lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenė 

Pedagogams, 

rajono 

bendruomenei 

 

252.  Autorinė paroda „Gėlės, gėlelės, gėlytės, 

džiuginkit širdis visų“ 

spalis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė, 

Adolfina Ražukienė, TAU klausytoja 

Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

253.  Respublikinis „OHO“  kryžiažodžių 

sprendimo turnyras 

spalis Kretingos rajono 

kultūros centras 

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė, 

Aurelija Jedenkienė, pedagogų švietimo centro metodininkė, 

Pranas Andriejaitis, TAU klausytojas 

Respublikos, 

rajono  

bendruomenei, 

TAU 

klausytojams 

 

254.  Individualios konsultacijos Kretingos 

rajono pedagogų bendruomenei 

(metodinės veiklos, programų rengimo, 

renginių organizavimo klausimais) 

Visus 

metus 

trečiadieni

ais  

 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė, 

Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė, 

Aušra Zebitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė, 

Aurelija Jedenkienė, pedagogų švietimo centro metodininkė 

Mokytojams  

255.  Paroda „Medžių koliažai“ lapkritis Kretingos rajono Lina Jucytė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos biologijos mokytoja Rajono  
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 Motiejaus 

Valančiaus 

viešoji 

biblioteka, vaikų 

skyrius 

bendruomenei 

256.  Paroda „Pro lietaus lašą“ lapkritis 

 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Julija Vyšniauskaitė, Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro 

dailės mokytoja 

Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

257.  Paroda „Grįžta angelai“ lapkritis 

 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Ramunė Grikštaitė, Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro dailės 

mokytoja 

Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

258.  Klubo „Idėja“ popietė-viktorina 

„Didžiuojuosi, kad gyvenu čia...“ 

lapkritis 

 

Kretingos rajono 

kultūros centras 

Birutė Tinginienė, iniciatyvių pedagogų klubo „Idėja“ prezidentė, 

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė, 

Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė 

Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

259.  Respublikinė konferencija „Į mokinį 

(vaiką) orientuota veikla“ 

gruodis Kretingos rajono 

kultūros centras 

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė, 

Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė 

Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

260.  Papuošalų paroda gruodis 

 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Danutė Vasiliauskienė, TAU studentė Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

261.  Kalėdinė mokytojų kūrybinių darbų 

paroda „Jau atvažiuoja Šv. Kalėda“ 

gruodis  PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Technologijų mokytojos Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

262.  Fotografijų paroda „Sustabdyta 

akimirka, kurios jau nebebus“ 

gruodis 

 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos fotografijos mėgėjų 

būrelis 

Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

263.  Konsultacija „Duomenų talpyklos, 

dokumentų kūrimas ir redagavimas 

internete“ 

gruodis 

 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Pedagogų švietimo centro metodininkės: Aurelija Jedenkienė, 

Gėnė Benetienė 

Mokytojams, 

auklėtojams 

 

264.  Paroda „Formos spalvos“ sausis 

 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Salantų meno mokyklos dailės skyrius Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

265.  Konsultacija „Patarimai rengiantiems 

kvalifikacijos tobulinimo programas“ 

sausis 

 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Aurelija Jedenkienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 
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266.  Naujausių vadovėlių, metodinių 

priemonių paroda 

vasaris 

 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Leidyklos Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

267.  Fotonuotraukų paroda „Saugus kelias į 

darželį“ 

vasaris 

 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Danutė Terleckienė, lopšelio-darželio „Žilvitis“ auklėtoja 

metodininkė 

Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

268.  Klubo „Idėja“ popietė  „Pabūkime su 

Kretingos mokytojais – kūrėjais“ 

vasaris 

 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Birutė Tinginienė, iniciatyvių pedagogų klubo „Idėja“ prezidentė Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

269.  Velykinė mokytojų kūrybinių darbų 

paroda  

kovas 

 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Technologijų mokytojos Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

270.  Autorinė rankdarbių paroda „Darbščių 

rankų kuriamas grožis“ 

 

kovas 

 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Marijona Joana Jurkienė, senjorė Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

271.  Autorinių darbų paroda „Atkeliame 

vartus į grožio klėtį“ 

balandis 

 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Technologijų mokytojos 

 

Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

272.  Autorinė paroda balandis 

 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Dovilė Oškinytė, Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos dailės 

mokytoja metodininkė 

Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

273.  Konsultacija „Novatoriški informacijos 

parengimo ir viešinimo būdai“ 

balandis 

 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Pedagogų švietimo centro metodininkės: Aurelija Jedenkienė, 

Gėnė Benetienė 

Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

274.  Autorinė paroda „Tų juostų margumas“ gegužė 

 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Regina Tilvikienė, Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės 

mokyklos matematikos mokytoja metodininkė 

 

Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

275.  Autorinė paroda „Siuvinėti paveikslai“ gegužė 

 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Renata Paulikienė, lopšelio-darželio „Eglutė“ mama Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

276.  Klubo „Idėja“ sporto šventė 

„Sportiškiausia pedagogų šeima“ 

gegužė 

 

Kretinga Birutė Tinginienė, iniciatyvių pedagogų klubo „Idėja“ prezidentė Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

277.  Keramikos darbų paroda „Sušildytas 

molis kalba“ 

birželis 

 

PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Lina Nikartienė, Kretingos meno mokyklos dailės mokytoja 

metodininkė,  mokiniai 

Mokytojams, 

rajono 
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bendruomenei 

278.  Naujausių vadovėlių, metodinių 

priemonių paroda 

rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

TEV leidykla Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

279.  Nuotraukų paroda „Laiko trapumas“ rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

TAU studentų fotografijos mėgėjų bendrija Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

280.  Metodinių priemonių paroda „Rudenėlio 

spalvos“ 

spalis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Lopšelio – darželio „Voveraitė“ bendruomenė Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

281.  Fotografijų paroda, skirta Tarptautinei 

turizmo dienai 

spalis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Danutė Vasiliauskienė, TAU studentė  Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

282.  Metodinių priemonių paroda „Pamatyk, 

susipažink, išmok“ 

lapkritis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Kurmaičių pradinės mokyklos bendruomenė Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

283.  „Namų darbų skrynią pravėrus“ lapkritis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

TAU studentų fotografijos mėgėjų paroda Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

284.  Kalėdinė mokytojų kūrybinių darbų 

paroda  

gruodis  PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Technologijų mokytojos Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

285.  Fotografijų paroda „Kretinga žiemą“ gruodis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos fotografijos mėgėjų 

būrelis 

Mokytojams, 

rajono 

bendruomenei 

 

 

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

meno, kraštotyros ir pažinimo srityse. 

1 uždavinys. Organizuoti paskaitas bei renginius vyresnio amžiaus žmonėms, sudaryti sąlygas jiems tikslingai praleisti laisvalaikį. 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas,  veikla Data Vieta Lektoriai, vykdytojai, atsakingi 

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS 
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286.  Popietė „O, kad galėtų papasakoti 

medžiai...“,  skirta TAU  mokslo metų 

pradžiai, tarptautinei pagyvenusių 

žmonių dienai 

spalis Kretingos rajono 

kultūros centras 

Doc., dr. Juozas Pabrėža, Šiaulių universiteto prorektorius, 

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė, 

Pedagogų švietimo centro metodininkės: Gėnė Benetienė, Aušra 

Zebitienė, Aurelija Jedenkienė 

TAU studentams   

287.  Popietė „Gyvenimas visa ką turime“ spalis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Zita Paulienė, Virginija Timošenkienė, Irena Bendikienė -  TAU 

Kultūros ir meno fakulteto klausytojos, 

Aušra Zebitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė 

TAU Kultūros ir 

meno fakulteto 

studentams  

 

288.  Kursai „Anglų kalba pradedantiesiems“ spalis-

gegužė 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Aurelija Jedenkienė, pedagogų švietimo centro metodininkė TAU Sveikatos ir 

dvasinio 

tobulėjimo 

fakulteto 

studentams 

Dvi grupės, du 

kartus per 

mėnesį, 

ketvirtadieniais 

289.  Kursai „Kompiuterinis raštingumas 

pradedantiesiems“ 

spalis-

gegužė 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Danutė Vasiliauskienė, Irena Gaigalienė – TAU sveikatos ir 

dvasinio tobulėjimo fakulteto studentės 

TAU Sveikatos ir 

dvasinio 

tobulėjimo 

fakulteto 

studentams 

Du kartus per 

mėnesį, 

antradieniais 

290.  Praktikumas „Ruduo fotografijoje“ spalis-

lapkritis 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Danutė Vasiliauskienė, TAU sveikatos ir dvasinio tobulėjimo 

fakulteto studentė 

TAU studentams 

fotografijos 

mėgėjams 

Du kartus per 

mėnesį, 

trečiadieniais 
291.  Paskaitų ciklas „Laimingos senatvės 

principai“ I paskaita „Pagyvenusių ir 

senų žmonių socialiniai aspektai“ 

spalis Kretingos rajono 

kultūros centras 

Kęstutis Trakšelys, KU Tęstinių studijų instituto andragogikos 

katedros jaunesnysis mokslo darbuotojas, andragogikos katedros 

dėstytojas 

TAU studentams   

292.  Paskaita „Anstolio patarimai teisiniais 

klausimais“ 

lapkritis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Reda Vizgaudienė, antstolė TAU studentams  

293.  Edukacinė išvyka „Druskininkų istorinis, 

kultūrinis ir architektūrinis paveldas“ 

lapkritis Druskininkai Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė, 

pedagogų švietimo centro metodininkės: Aurelija Jedenkienė, 

Gėnė Benetienė, Aušra Zebitienė 

TAU  studentams   

294.  Paskaitų ciklas „Sveika gyvensena“        

I paskaita „Mityba- sveikatos pagrindas“ 

lapkritis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Aldona Graikšienė, sveikos gyvensenos specialistė Sveikatos ir 

dvasinio 

tobulėjimo 

fakulteto 

studentams 

 

295.  Paskaita „Pastovėkime prie Kretingos 

miesto ištakų“ 

lapkritis 

 

Kretingos 

muziejus 

Julius Kanarskas, Kretingos muziejaus istorijos skyriaus vedėjas, 

Danguolė Aurelija Gedgaudienė, Kretingos muziejaus istorijos 

TAU Kraštotyros 

ir pažinimo 
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skyriaus vyriausioji muziejininkė-istorikė fakulteto 

studentams 
296.  Respublikinės tautodailės parodos 

konkurso „Auksinis vainikas“  

ekspozicijos lankymas 

gruodis Kretingos 

muziejus 

Danutė Šorienė, Kretingos rajono tautodailininkų klubo 

„Verpstė“ vadovė 

Sveikatos ir 

dvasinio 

tobulėjimo 

fakulteto 

studentams 

 

297.  Paskaita „ Kraujotakos ir širdies ligų 

susirgimai bei jų profilaktika“ 

gruodis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Eligijus Araminas, Klaipėdos universitetinės ligoninės 

kraujagyslių skyriaus vedėjas 

Sveikatos ir 

dvasinio 

tobulėjimo 

fakulteto 

studentams 

 

298.  Įspūdžiai iš kelionės po Lotynų 

Ameriką, Peru, Boliviją 

gruodis 

 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Danė Navasaitienė, stomatologė TAU Kraštotyros 

ir pažinimo 

fakulteto 

studentams 

 

299.  Edukacinis užsiėmimas „Kepu, kepu 

ragaišį“ 

gruodis 

 

Kretingos 

muziejus 

Muziejaus edukacinių renginių vykdytojai TAU  

Kraštotyros ir 

pažinimo 

fakulteto 

studentams 

 

300.  Paskaita „Japonija iš arti“ gruodis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Giedra Benetienė, senjorė TAU Kultūros ir 

meno fakulteto 

studentams 

 

301.  Paskaita „Šventoji žemė – Izraeilis“ gruodis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Giedra Benetienė, senjorė TAU Kultūros ir 

meno fakulteto 

studentams 

 

302.  Popietė „Keturios žvakės...“ 

(kūčių stalo receptai, tradicijos) 

gruodis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Irena Bendikienė, TAU Kultūros ir meno fakulteto studentė TAU Kultūros ir 

meno fakulteto 

studentams 

 

303.  Advento popietė „Sakralų indą neramios 

širdies pripildyki gerumo šventėm, 

įprasminki žingsnius savo būties“ 

gruodis 

 

Kretingos rajono 

kultūros centras 

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė, 

Pedagogų švietimo centro metodininkės: Gėnė Benetienė, 

Aušra Zebitienė, Aurelija Jedenkienė 

TAU Kretingos ir 

Palangos 

studentams 

 

304.  Paskaitų ciklo „Laimingos senatvės 

principai“ II paskaita „Tarpusavio 

bendravimas ir žmogiškieji santykiai“ 

sausis Kretingos rajono 

kultūros centras 

Kęstutis Trakšelys, KU Tęstinių studijų instituto andragogikos 

katedros jaunesnysis mokslo darbuotojas, andragogikos katedros 

dėstytojas 

TAU studentams  
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305.  Paskaita „Dakaro ralis – lenktynės: hobis 

ar gyvenimo būdas“ 

sausis 

 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Gintautas Igaris, lenktynininkas  TAU Kraštotyros 

ir pažinimo 

fakulteto 

studentams 

 

306.  Praktiniai mokymai. Japonų nacionalinių 

patiekalų gaminimas 

sausis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Giedra Benetienė, senjorė TAU kultūros ir 

meno fakulteto 

studentams 

 

307.  Išvyka į muzikinį teatrą sausis Klaipėda Aušra Zebitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė TAU kultūros ir 

meno fakulteto 

studentams 

 

308.  Paskaitų ciklas „Sveika gyvensena“  II 

paskaita „Imuninės sistemos stiprinimas“ 

sausis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Aldona Graikšienė, sveikos gyvensenos specialistė Sveikatos ir 

dvasinio 

tobulėjimo 

fakulteto 

studentams 

 

309.  Paskaita –praktikumas „ Portretinė 

fotografija“ 

sausis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Danutė Vasiliauskienė, TAU Sveikatos ir dvasinio tobulėjimo 

fakulteto studentė 

TAU studentams 

fotografijos  

mėgėjams 

 

310.  Paskaitų ciklas „Laimingos senatvės 

principai“ III paskaita „Vyresnio 

amžiaus žmonių veiklos poreikiai, 

trukdžiai, užimtumas ir laisvalaikis“ 

vasaris Kretingos rajono 

kultūros centras 

Kęstutis Trakšelys, KU Tęstinių studijų instituto andragogikos 

katedros jaunesnysis mokslo darbuotojas, andragogikos katedros 

dėstytojas 

TAU studentams  

311.  Paskaita „Palaima gyventi taikoje su 

savimi, artimu ir Dievu“ 

vasaris PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Brolis Benediktas, kunigas Sigitas Jurčys Sveikatos ir 

dvasinio 

tobulėjimo 

fakulteto 

studentams 

 

312.  Paskaita „Testamentas, turto palikimas“ vasaris 

 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Lina Jociuvienė, Klaipėdos rajono apylinkės teismas, teisėja TAU Kraštotyros 

ir pažinimo 

fakulteto 

studentams 

 

313.  Praktiniai mokymai „Ir pražydo šv. 

Velykų rožė“ 

vasaris PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Regina Jonkuvienė, TAU Kraštotyros ir pažinimo fakulteto 

seniūnė, floristė 

TAU Kraštotyros 

ir pažinimo 

fakulteto 

studentams 
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314.  Paskaita „Poezija šalia mūsų“ vasaris PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Aušrinė Zulumskytė, Klaipėdos universiteto doc. dr. TAU kultūros ir 

meno fakulteto 

studentams 

 

315.  Paskaita „Lynu per bedugnę“ vasaris PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Virginija Timošenkienė, TAU kultūros ir meno fakulteto studentė TAU kultūros ir 

meno fakulteto 

studentams 

 

316.  Popietė „ Poezija – širdies šaukimas“ kovas PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Sigita Urbonienė, TAU Kraštotyros ir pažinimo fakulteto 

studentė 

Sveikatos ir 

dvasinio 

tobulėjimo 

fakulteto 

studentams 

 

317.  Paskaita- praktikumas „Mokausi padėti 

sau“ 

kovas PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Danutė Gikarienė, masažistė, TAU Sveikatos ir dvasinio 

tobulėjimo fakulteto studentė 

Sveikatos ir 

dvasinio 

tobulėjimo 

fakulteto 

studentams 

 

318.  Paskaita „Į kelionę kviečia  bendravimo 

ir pažinimo džiaugsmas“ 

 

kovas PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Aurimas Šumbrauskis, West Expres  Vakarų regiono pardavimų 

ir rinkodaros vadovas  

Sveikatos ir 

dvasinio 

tobulėjimo 

fakulteto 

studentams 

 

319.  Foto filmų kūrimo kursai kovas-

gegužė 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

TAU Sveikatos ir dvasinio tobulėjimo fakulteto studentės: Irena 

Gaigalienė, Danutė Vasiliauskienė 

TAU studentams 

fotografijos  

mėgėjams 

Du kartus per 

mėnesį, 

antradieniais 
320.  Paskaita „Uostamiesčio paveldas“ kovas  

 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Dainius Elertas, muziejininkas-istorikas TAU Kraštotyros 

ir pažinimo 

fakulteto 

studentams 

 

321.  Paskaita „(Ne)Stebuklingas būdas 

lieknėti“ 

kovas 

 

Kretingos rajono 

kultūros centras 

Valdonė Valienė, gydytoja, spaustuvės direktorė TAU Kultūros ir 

meno, Kraštotyros 

ir pažinimo 

fakultetų 

studentams 

 

322.  Paskaita „Dvasingumas – žmogiškosios 

stiprybės išraiška“ 

kovas 

 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Klebonas Antanas Blužas TAU Kultūros ir 

meno studentams 
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323.  Literatūriniai skaitymai kovas 

 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

TAU Kultūros ir meno fakulteto studentės: Zita Paulienė, 

Virginija Timošenkienė 

TAU Kultūros ir 

meno studentams 

 

324.  Akcija „Darom Akmeną švaresnę“ balandis Kretinga Danutė Vasiliauskienė, TAU Sveikatos ir dvasinio tobulėjimo 

fakulteto studentė 

Sveikatos ir 

dvasinio 

tobulėjimo 

fakulteto 

studentams 

 

325.  Paskaitų ciklas „Sveika gyvensena“  III 

paskaita „Švarus organizmas-sveikatos 

pagrindas“ 

balandis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Aldona Graikšienė, sveikos gyvensenos specialistė Sveikatos ir 

dvasinio 

tobulėjimo 

fakulteto 

studentams 

 

326.  Edukacinė išvyka „Valdovų rūmų 

pavilioti“ 

balandis Vilnius  Aurelija Jedenkienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Sveikatos ir 

dvasinio 

tobulėjimo 

fakulteto 

studentams 

 

327.  Edukacinė išvyka. „Kretingos žiemos 

sodo augalai, kaip juos prižiūrėti, 

saugoti, lepinti“ 

balandis 

 

Žiemos sodas Žiemos sodo darbuotojos TAU Kraštotyros 

ir pažinimo 

fakulteto 

studentams 

 

328.  Paskaita „Finansai, draudimas, teisė“ balandis 

 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Jelena Pališaitienė, advokatė TAU Kraštotyros 

ir pažinimo 

fakulteto 

studentams 

 

329.  Paskaita „Pasitikime pavasarį sveiki ir 

gražūs“ 

balandis 

 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Valdonė Valienė, gydytoja, spaustuvės direktorė TAU Kultūros ir 

meno studentams 

  

330.  Paskaita „ Mylėti save ir savo artimą“ balandis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Kęstutis Trakšelys, KU Tęstinių studijų instituto andragogikos 

katedros jaunesnysis mokslo darbuotojas, andragogikos katedros 

dėstytojas 

TAU Kultūros ir 

meno studentams 

 

331.  Mezgimo kursai per metus 

 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Irena Bendikienė, TAU Kultūros ir meno fakulteto studentė TAU Kultūros ir 

meno studentams 

Du kartus per 

mėnesį, 

trečiadieniais 
332.  Seminaras praktikumas „Judėk ir būk 

sveikas“ 

gegužė PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Irena Augutienė, Marijono Daujoto kūno kultūros mokytoja 

ekspertė 

Sveikatos ir 

dvasinio 

tobulėjimo 
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fakulteto 

studentams 
333.  Edukacinė išvyka „Telšių rajono 

istironis, architektūrinis, religinis 

paveldas“ 

gegužė Telšių rajonas Aurelija Jedenkienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Sveikatos ir 

dvasinio 

tobulėjimo 

fakulteto 

studentams 

 

334.  Paskaita „Gyvenamosios aplinkos 

pažinimas padeda tapti gamtos draugu“ 

gegužė 

 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Dalia Žukienė, visuomeninės organizacijos ŽALIA BANGA 

vadovė 

TAU Kraštotyros 

ir pažinimo 

fakulteto 

studentams 

 

335.  Edukacinė išvyka gegužė 

 

Lietuva Regina Jonkuvienė, TAU Kraštotyros ir pažinimo fakulteto 

seniūnė 

TAU Kraštotyros 

ir pažinimo 

fakulteto 

studentams 

 

336.  Edukacinė išvyka „Žemaitijos istorinis, 

architektūrinis, kultūrinis paveldas“ 

gegužė 

 

Žemaitija Aušra Zebitienė, pedagogų švietimo centro metodininkė TAU Kultūros ir 

meno studentams 

 

337.  Popietė „Tausokime save ir mus 

supančią aplinką“ 

gegužė 

 

Kretinga Adelija Šalnienė, TAU Kultūros ir meno fakulteto studentė TAU Kultūros ir 

meno studentams 

 

338.  Paskaita „Dėkoju Dievui gelėdama 

padėti kitiems“ 

spalis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Aldona Kerpytė,  Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorė  TAU Sveikatos ir 

dvasinio 

tobulėjimo 

fakulteto 

studentams 

 

339.  Popietė, skirta mokslo metų pradžiai, 

tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai 

spalis Kretingos rajono 

kultūros centras 

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė, 

Pedagogų švietimo centro metodininkės: Gėnė Benetienė, Aušra 

Zebitienė, Aurelija Jedenkienė 

TAU studentams  

340.  Pažintinė išvyka „Kretingos rajoną 

puošiančios skulptūros ir jų autoriai“ 

spalis 

 

Kretingos 

rajonas 

Skulptoriai, tautodailininkai, liaudies meistrai: Raimundas 

Puškorius, Adolfas Valuckas, Alioyzas Pocius, Andrius Petkus ir 

kt. 

TAU Kraštotyros 

ir pažinimo 

fakulteto 

studentams 

 

341.  Susitikimas su kraštiečiu Vaitiekum 

Vaidevučiu Tautavičiumi 

spalis 

 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Vaitiekus Vaidevutis  Tautavičius, dainų kūrėjas ir atlikėjas TAU Kultūros ir 

meno studentams 

 

342.  Paskaita „Etiką žinoti pravartu“ lapkritis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Irena Gaigalienė, TAU Sveikatos ir dvasinio tobulėjimo fakulteto 

studentė 

Sveikatos ir 

dvasinio 
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tobulėjimo 

fakulteto 

studentams 
343.   Paskaita  „Dailės ir poezijos sintezė“ 

   

lapkritis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Vytautas Kusas, dailininkas, poetas, fotografas Sveikatos ir 

dvasinio 

tobulėjimo 

fakulteto 

studentams 

 

344.  Popietė „Kai mintys liejasi baltame lape“ lapkritis 

 

Kavinė 

„Smagratis“ 

Kretingos rajono poetai TAU Kraštotyros 

ir pažinimo 

fakulteto 

studentams 

 

345.  Paskaita „Japonija-tekančios saulės 

šalis“ 

lapkritis  PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Giedra Benetienė, senjorė TAU Kraštotyros 

ir pažinimo 

fakulteto 

studentams 

 

346.  Paskaita  „Cukrinis diabetas ir naujausi 

medicinos pasiekimai“ 

gruodis Kretingos rajono 

kultūros centras 

Prof. Habil. dr. Antanas Norkus, LSMU direktorius TAU studentams  

347.  Paskaita „Kaip išlikti sveikam ir 

energingam?  

gruodis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Danutė Pilibaitienė, įmonės Dangeda, UAB vadovė   Sveikatos ir 

dvasinio 

tobulėjimo 

fakulteto 

studentams 

 

348.  Paskaita „Žemaičių tradicijos, papročiai, 

šventės, rūbai“ 

gruodis 

 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Nijolė Vasiliauskienė, Kretingos muziejaus etnografijos skyriaus 

vedėja, 

Milda Slipkuvienė, Kretingos muziejaus etnografijos skyriaus 

vyr. muziejininkė-etnografė 

TAU Kraštotyros 

ir pažinimo 

fakulteto 

studentams 

 

349.  Advento popietė „Advento stebuklo 

belaukiant“ 

gruodis Kretingos rajono 

kultūros centras 

Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro direktorė, 

Pedagogų švietimo centro metodininkės: Gėnė Benetienė, Aušra 

Zebitienė, Aurelija Jedenkienė 

TAU studentams  

 

 

 

 

Tikslas - stiprinti turizmo rinkodaros priemonių plėtrą siekiant didinti Kretingos rajono turistinį patrauklumą ir skatinti vietinio bei atvykstamojo turizmo srautus.                    

Uždavinys - efektyviai išnaudoti Kretingos rajono turistinį potencialą ir skatinti bendradarbiavimą  su turizmo verslo paslaugų sektoriumi. 



 

46 

 

 

Eil.  

Nr. 
Renginio pavadinimas, veikla Data Vieta Vykdytojai Kam skirtas 

renginys 

Pastabos 

KRETINGOS RAJONO TURIZMAS 

1.  Dviračių žygis „Švęsk turizmo dieną ant 

dviračio“ 

rugsėjis Kretinga – 

Ankštakiai -

Eršketynas 

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Valdonė Jocytė, Rita Beržanskienė 

Kretingos rajono 

bendruomenei, 

miesto svečiams 

 

2.  Ekskursija „Atrask Kretingą iš naujo!“ rugsėjis Kretinga Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Valdonė Jocytė, Rita Beržanskienė 

Kretingos rajono 

bendruomenei, 

miesto svečiams 

 

3.  Ekskursija „Aplankyk Salantų regioninį 

parką“ 

spalis 

 

Salantų regioninis 

parkas  
Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Valdonė Jocytė, Rita Beržanskienė 

Kretingos rajono 

savivaldybės 

tarybai 

 

4.  Parodos atidarymas „Atrask Kretingą iš 

naujo“ 

spalis Kretingos rajono 

turizmo 

informacija, 

Vilniaus g. 2B 

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Valdonė Jocytė, Rita Beržanskienė 

Kretingos rajono 

bendruomenei, 

miesto svečiams 

 

5.  Informacinis pažintinis turas „Kretingos 

vardas tegu lieka Jūsų atminty...“  

lapkritis 

 

Kretinga Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Valdonė Jocytė, Rita Beržanskienė 

Turizmo centrų, 

agentūrų 

darbuotojams, 

žiniasklaidos 

atstovams 

 

6.  Konkurso „Sukurk miesto šūkį!“ 

paskelbimas, nugalėtojų apdovanojimas 

gruodis Kretingos rajono 

turizmo 

informacija, 

Vilniaus g. 2B 

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Valdonė Jocytė, Rita Beržanskienė 

Kretingos rajono 

bendruomenei 

 

7.  Fotografijos konkurso „Kraštas, kuris 

mane žavi“ paskelbimas parodos 

atidarymas, nugalėtojų apdovanojimai 

sausis Kretingos rajono 

turizmo 

informacija, 

Vilniaus g. 2B 

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Valdonė Jocytė, Rita Beržanskienė 

Kretingos rajono 

bendruomenei 

 

8.  „Kretinga tai - kultūros ir senovės 

tradicijų židinys“ 

vasaris Kretingos rajono 

turizmo 

informacija, 

Vilniaus g. 2B 

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Valdonė Jocytė, Rita Beržanskienė 

Klaipėdos 

apskrities gidams 

Renginys skirtas 

tarptautinei gido 

dienai paminėti 
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9.  Konkurso „Savaitgalį praleisk Kretingos 

krašte!“ paskelbimas, nugalėtojų 

apdovanojimas 

kovas Kretingos rajono 

turizmo 

informacija, 

Vilniaus g. 2B 

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Valdonė Jocytė, Rita Beržanskienė 

Kretingos rajono 

bendruomenei 

 

10.  Paskaita „Kaimo turizmo verslas 

šiandien“ 

kovas Kretingos rajono 

turizmo 

informacija, 

Vilniaus g. 2B 

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Valdonė Jocytė, Rita Beržanskienė 

Kaimo turizmo 

atstovams 

 

11.  Ekskursija „Pajusk Kretingos dvasią“ balandis Kretinga Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Valdonė Jocytė, Rita Beržanskienė 

Kretingos rajono 

bendruomenei, 

miesto svečiams 

 

12.  Vasaros sezono atidarymas, ekskursija 

„Ir aš noriu pažinti Kretingos kraštą“ 

gegužė Kretingos rajonas Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Valdonė Jocytė, Rita Beržanskienė 

Kretingos rajono 

bendruomenei, 

miesto svečiams 

 

13.  Parodos atidarymas „Akimirkos 

praleistos kartu“ 

birželis 

 

Kretingos rajono 

turizmo 

informacija, 

Vilniaus g. 2B 

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Valdonė Jocytė, Rita Beržanskienė 

Kretingos rajono 

bendruomenei, 

miesto svečiams 

 

14.  Ekskursija po Kretingos dvaro parką 

„Kretingos dvaro parko paslaptys“ 

liepa Kretingos dvaro 

parkas 

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Valdonė Jocytė, Rita Beržanskienė 

Kretingos rajono 

bendruomenei, 

miesto svečiams 

 

15.  Ekskursija „Labas, Kretinga!“ rugpjūtis Kretinga Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Valdonė Jocytė, Rita Beržanskienė 

Kretingos rajono 

bendruomenei, 

miesto svečiams 

 

16.  Ekskursija „ Jei tik dvaro sienos 

prabiltų... jei tik parkas netylėtų...“ 

 

rugsėjis Kretingos 

muziejus 

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Valdonė Jocytė, Rita Beržanskienė 

Kretingos rajono 

bendruomenei, 

miesto svečiams 

Skirta Pasaulinei 

turizmo dienai 

17.  Ekskursija „Žydų bendruomenės 

pėdsakais“ 

spalis Kretinga Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Valdonė Jocytė, Rita Beržanskienė 

Kretingos rajono 

bendruomenei, 

miesto svečiams 

 

18.  Paskaita „Kulinarinio paveldo tradicijų 

išsaugojimas ir puoselėjimas“ 

lapkritis Kretingos rajono 

turizmo 

informacija, 

Vilniaus g. 2B 

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Valdonė Jocytė, Rita Beržanskienė 

Kretingos rajono 

bendruomenei, 

miesto svečiams 

Skirta Europos 

sveikos mitybos 

dienai  
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19.  Paskaita „Dvasingumas šiandieniniame 

žmogaus gyvenime“ 

gruodis Kretingos rajono 

turizmo 

informacija, 

Vilniaus g. 2B 

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Valdonė Jocytė, Rita Beržanskienė 

Kretingos rajono 

bendruomenei 

 

 

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro 2014 m. veiklos planas papildomas ir koreguojamas pagal  mokyklų užsakymus ir rajono metodinių būrelių veiklos planus. 

 

PRITARTA  

Kretingos rajono pedagogų švietimo   

centro tarybos 

2013 m. spalio 18 d.    

protokolu Nr. 1                                                                                                                                                                                           

 

 


