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PATVIRTINTA
Kretingos rajono pedagogų švietimo centro
direktoriaus 2015 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr.V1-3

I. VIZIJA, MISIJA, STRATEGINIS TIKSLAS
VIZIJA
Kretingos rajono švietimo centras – moderni pedagogų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą institucija.
MISIJA
Maksimaliai tenkinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius, panaudojant naujausias informacines technologijas, bendraujant ir
bendradarbiaujant su institucijomis, įtakojančiomis neformalų suaugusiųjų švietimą. Tirti, analizuoti, apibendrinti ir skleisti gerąją pedagogų darbo patirtį.
Uţtikrinti valstybės ir savivaldybės deleguotų funkcijų ir švietimo prioritetų įgyvendinimą neformaliojo suaugusiųjų ugdymo srityje.
STRATEGINIAI TIKSLAI
1.

Plėtoti mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę pagal visuomenės poreikius ir tęstinumo potencialą.

2.

Stiprinti turizmo rinkodaros priemonių plėtrą siekiant didinti Kretingos rajono turistinį patrauklumą ir skatinti vietinio bei atvykstamojo turizmo srautus.
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II. 2014 METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO ĮVERTINIMAS IR POKYČIAI
Kretingos rajono pedagogų švietimo centro 2014 metų veiklos programoje buvo numatytas prioritetinis tikslas – tenkinti Kretingos rajono mokytojų,
mokyklų direktorių ir kitų suaugusiųjų gyvenimo karjerai būtinų kompetencijų ugdymosi ir mokymosi visą gyvenimą poreikius.
STIPRYBĖS
1.

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

patirties sklaidą.
1 uždavinys. Skatinti mokytojų kvalifikaciją, orientuotą į pamoką.
2014 metais parengtos ir vykdytos 101 kvalifikacijos tobulinimo programa, 6 iš jų – prilygintos akredituotoms.
Vyko 117 seminarų, kursų, edukacinių išvykų, juose dalyvavo 2938 klausytojai: iš Kretingos rajono dalyvavo 2174 klausytojai, iš kitų Lietuvos rajonų bei
miestų – 764 klausytojai, kuriems išduoti seminaro dalyvio paţymėjimai ir paţymos.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIŲ
IR JŲ DALYVIŲ SKAIČIUS 2014 M.
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Per mėnesį vyko 12 (vidurkis) seminarų, edukacinių išvykų bei kursų, juose vidutiniškai dalyvavo 294 klausytojai. Viename seminare dalyvavo 25 (vidurkis)
klausytojai.
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Eil.
Nr.

Mėnuo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Geguţė
Birţelis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis
VISO:

Dalyvių skaičius Kretingos rajono
90
259
431
398
140
300
11
49
624
254
382
2938

37
248
424
303
84
92
11
445
237
293
2174

Kitų rajonų

Renginių
skaičius

Valandų
skaičius

53
11
7
95
56
208
49
179
17
89
764

5
13
19
14
6
11
1
1
18
14
15
117

30
78
326
174
42
110
6
6
108
160
96
1136

Daugiausia seminarų, kursų, edukacinių išvykų vyko ir daugiausia mokytojų juose dalyvavo kovo, spalio, gruodţio mėnesiais. 27 kvalifikacijos tobulinimo
renginius vedė mokytojai praktikai, 8 – aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai, 4 – ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių
administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojai, 11 – mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, 51 – jungtinės
lektorių grupės, 3 – psichologai ir kiti.
Kvalifikacijos tobulinimo renginių tikslinėse grupėse dalyvavo: 94 ikimokyklinio ugdymo pedagogai – 3 renginiuose, 709 pagrindinių ir vidurinių mokyklų
dalykų mokytojai – 34 renginiuose, 164 mokyklų vadovai, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų – 9 renginiuose, 1413 mokyklų
bendruomenės, komandos narių – 48 seminaruose, edukacinėse išvykose.
28 seminarai vyko Kretingos rajono pedagogų švietimo centre, 20 seminarų – darbo vietose, mokėsi mokyklų bendruomenės, kitur – 69 kvalifikacijos
tobulinimo renginiai.
Kvalifikacijos tobulinimo renginius vedė 155 lektoriai. 64 seminarai (55%) buvo orientuoti į baigtinį darbą. Įvairios sklaidos formos: VšĮ Pranciškonų,
Darbėnų, Salantų, Vydmantų gimnazijose, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, Kartenos, Baublių mokyklose-daugiafunkciuose centruose, Marijono Daujoto,
Simono Daukanto, Jokūbavo Aleksandro Stulginskio, Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus, Grūšlaukės pagrindinėse mokyklose, Marijos Tiškevičiūtės mokykloje,
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lopšeliuose-darţeliuose „Ąţuoliukas“, „Voveraitė“, meno mokykloje. Seminarai apie pamokos stebėseną, jos kokybės tobulinimą, individualizavimą,
diferencijavimą pamokoje, virtualias pamokas, inovatyvias mokymo erdves, edukacinių aplinkų kūrimą ir kt.
Įgyvendinti programų 18 valandų ciklai: „Mūsų patirtys“, „Tradicijų ir naujovių dermė technologijų pamokose“, „Istorinio paveldo motyvai dailės
pamokose“, „Virtualios mokymo/si aplinkos pritaikymas suaugusiųjų mokymui“, „Socialinis verslas ir verslumas“. Didelis dėmesys buvo skiriamas kvalifikacijos
tobulinimo renginių kokybei, pedagogai įgijo bendrųjų ir profesinių kompetencijų.
Kretingos rajono ugdymo įstaigų 16 direktorių, jų pavaduotojų vedė seminarus, edukacines išvykas ugdymo įstaigų bendruomenėms, pedagogams, dalijosi
gerąja darbo patirtimi, supaţindino su ugdymo, edukacinėmis aplinkomis. 57 rajono mokytojai praktikai pravedė 32 seminarus, kursus. Autorinius seminarus
kursus vedė mokytojai: Rasa Kašinskienė, Irena Linauskaitė, Janina Kripienė, Palmira Jurgilienė, Marija Šaltmerienė, Felicija Stramilaitė, Jūratė Račinskienė,
Virginija Narmontienė, Edita Mėţetienė.
Vyko 21 tarptautinė, respublikos, regiono, rajono konferencija, jose dalyvavo 811 dalyvių.
2 uždavinys. Inicijuoti mokytojų pozityvios patirties sklaidą organizuojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą, siekiant kiekvieno vaiko/mokinio pažangos.
Kretingos rajono mokytojų metodinė veikla organizuojama ir vykdoma vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
vedėjo 2014 m. gruodţio 29 d. įsakymu Nr. V1-129, Kretingos rajono mokyklų metodinės tarybos ir rajono metodinių būrelių veiklos patvirtintais nuostatais.
Kretingos rajono pedagogų švietimo centras koordinuoja 33 metodinių būrelių veiklą, organizuoja metodinių būrelių ir mokyklų metodinės tarybos renginius,
nuolat skatina mokytojus dalintis gerąja darbo patirtimi, pildyti edukacinės patirties banką, siekti ugdymo inovacijų. 2014 m. metais vyko skirtingo pobūdţio
metodiniai renginiai. Populiariausios metodinės veiklos formos buvo bendro pobūdţio susirinkimai (71), metodinės dienos (30), atviros pamokos, atviros veiklos
(25), konferencijos (21), viktorinos, konkursai, varţytuvės (16). Aktyviai dirbo kūrybinės grupės (17 renginių). Iš viso vyko 248 metodiniai renginiai, kuriuose
dalyvavo 4057 dalyviai: 3703 iš Kretingos rajono ir 354 dalyviai, atvykę iš kitų Lietuvos miestų ar rajonų. Metodinės veiklos renginiuose keičiamasi gerąja darbo
patirtimi ugdymo, dalykų metodikos, IKT inovacijų taikymo ugdymo procese, pedagogikos, psichologijos, socialinio ugdymo, specialiosios pagalbos ir kitais
klausimais.
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RAJONO MOKYTOJŲ GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA 2014 m.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Veiklos forma
Paskaitos, pranešimai
Forumas
Sėkmės istorijos
Tiriamoji veikla
Skaitymai
Apskritas stalas, konsultacijos, diskusijos
Atviros pamokos, atvira veikla
Kūrybinės grupės
Projektų pristatymas
Paţintinės išvykos
Kūrybinių darbų parodos
Kūrybos vakarai
Vakaronės, popietės, susitikimai
Festivaliai, plenerai, stovyklos
Konferencijos
Praktiniai mokymai, ugdymo naujovės
Viktorinos, konkursai, varţytuvės
Metodinės dienos
Šventės
Bendro pobūdţio susirinkimai
Viso
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Dalyvių skaičius

Renginių
skaičius

Kretingos rajono

7
1
1
12
25
17
13
4
12
5
21
4
16
30
11
71
248

151
8
21
141
249
192
281
64
149
60
676
41
254
397
205
861
3728

Atvykę iš kitų
miestų ar rajonų
53
9
135
9
7
69
15
5
302

RAJONO MOKYTOJŲ GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA 2014 m. (proc.)

RAJONO MOKYTOJŲ GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA 2014 m.
Atviros pamokos, atvira
veikla; 10%

Kūrybinės grupės; 7%

Metodinės dienos ; 12%

Bendro pobūdžio
susirinkimai; 29%

Konferencijos; 8%

Paskaitos, pranešimai

Atviros pamokos, atvira veikla

Metodinės dienos

Konferencijos

Kūrybinių darbų parodos

Projektų pristatymas

Apskritas stalas, konsultacijos, diskusijos

Vakaronės, popietės, susitikimai

Festivaliai, plenerai, stovyklos

Šventės

Praktiniai mokymai, ugdymo naujovės

Viktorinos, konkursai, varžytuvės

Bendro pobūdžio susirinkimai

Kūrybinės grupės

Aktyviausiai metodinės veiklos sklaidoje dalyvavo direktorių pavaduotojų (10% visų renginių), ikimokyklinio ugdymo pedagogų (9%), muzikos (7%),
pradinio ugdymo (7%), lietuvių kalbos (6%), biologijos (5%), choreografijos/šokio mokytojų (5%), priešmokyklinio ugdymo pedagogų (5%), psichologų (4%) bei
tikybos mokytojų (4%) metodiniai būreliai.
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RAJONO METODINIŲ BŪRELIŲ GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA (proc.)

METODINIŲ BŪRELIŲ DALIJIMASIS PATIRTIMI 2014 m.
Prad.ugd.; 7%

Lietuvių k.; 6%
Tikyba; 4%

Pavaduotojai; 10%
Biologija; 5%

Priešmokykl.ugd.; 5%
Muzika; 7%

Ikimokykl.ugd.; 9%

Psichologai; 4%

Šokis; 5%

Lietuvių k.

Anglų k.

Prancūzų k.

Vokiečių k.

Tikyba

Etika

Geografija

Biologija

Chemija

Istorija

Fizika

Muzika

Dailė

Informac.techn.

Matematika

Ekonomika

Šokis

Social.ped.

Spec.ped.

Psichologai

Ugdymas karjerai

Ikimokykl.ugd.

Priešmokykl.ugd.

Technologijos

Pavaduotojai

Bibliotek.

Klasių aukl.

Kūno kult.

Prad.ugd.

Rusų k.

3 uždavinys. Skatinti pedagogų saviraišką per visuomeninę, kultūrinę, meninę raišką.
Buvo organizuota 15 autorinių ir teminių parodų. Jose darbus pristatė 33 mokytojai, jų mokiniai, ugdymo įstaigų bendruomenės, rajono bendruomenės
nariai.
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Aktyvi ir kūrybinga iniciatyvių pedagogų klubo „Idėja“ veikla, surengta šventinė poezijos popietė rajono bendruomenei „Gyvenimas – akimirka“, skirta
pagerbti kuriančius pedagogus, suorganizuotos pedagogų šeimų sportinės varţytuvės „Sveika sportuojanti šeima – darnios visuomenės pagrindas“.
Rajono bendruomenei nuo 2003 m. rugsėjo mėnesio organizuojamos KTU Viešojo administravimo magistrantūros studijos. Studijavo 14-ta laida.
Projektinė veikla. Įgyvendinami projektai:
Eil. Projekto pavadinimas ir numeris Projekto
Gautas finansavimas
Nr.
laikotarpis
1.
Grundtvig senjorų savanorystės
2013.07.3013734,00 €
projektas „Baltijos šalys
2015.05.30
suaugusiųjų švietimui“ („Baltics
for adult education“ )

2.

ŠMM vykdomas „Lyderių laikas
2“

2013-2015

-

3.

UPC organizuojamas „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra“
II etapas (VPI-2.2-ŠMM-02-V-01009)
Nacionalinė savanorystės
programa „Lietuvos jaunimo
savanoriška tarnyba“

2012.05.22 2015.03.22

-

2014.02.01 2015.07.31.

-

„Lietuvos erdvinės informacijos
infrastruktūros paslaugų plėtra
įgyvendinant prioritetines

2012-2014

-

4.

5.

Rezultatai
6 Kretingos rajono ir 6 Latvijos senjorai iš Rygos dalyvavo projekto
savanorystės programoje Lietuviai vyko savanoriauti į Rygą, latviai – į
Kretingą. Senjorai, dalyvavę programoje, patobulino uţsienio kalbos
(latvių/lietuvių), bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautiniu lygmeniu
įgūdţius, įgyvendino savanorystės idėjas ir galimybes praktiškai,
susipaţino su šalių kultūriniais skirtumais ir panašumais, perteikė įgytą
patirtį ir ţinias Kretingos rajono senjorų bendruomenei. Pasidalino
Lietuvos ir Latvijos patirtimi suaugusiųjų švietimo srityje.
1 vadovas baigė švietimo lyderystės magistrantūros studijose ISM
Vadybos ir ekonomikos universitete ir tapo mokyklos direktoriumi, 13
savivaldybės švietimo darbuotojų baigė neformaliąsias švietimo
lyderystės studijas, dalyvavo staţuotėse respublikoje ir uţsienyje.
Parengtas „Šeimos, mokyklos ir steigėjo tarpusavio sąveikos ir grįţtamojo
ryšio vaiko sėkmei“ modelis.
Trys pedagoginiai darbuotojai ir direktorius dalyvavo 2 mokymuose
(kiekvienas skirtinguose). Direktorius vyko į staţuotę Anglijoje.

Pastabos
ES struktūrinių
fondų lėšos.
Projektas
tarptautinis

ES struktūrinių
fondų lėšos.
Projektas
tarptautinis

ES struktūrinių
fondų ir LR
biudţeto
finansuojamas
projektas
2 jaunuoliai savanoriai iki 29 metų buvo apmokyti dirbti Kretingos rajono ES struktūrinių
pedagogų švietimo centro turizmo informacijoje.
fondų lėšos.
Projektas
vykdomas
šalies mastu.
Turizmo vadybininkės dalyvavo mokymuose. Kretingos rajono Pedagogų ES struktūrinių
švietimo centro (PŠC) turizmo vadybininkės pasinaudojo galimybe sukūrė fondų lėšos.
Kretingos rajono interaktyvų turistinį ţemėlapį, kurį galima rasti Kretingos Projektas
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INSPIRE direktyvos priemones“
6.

MČTAU organizuojamas „Kelias į 2014 m.
visavertį ir kokybišką gyvenimą“ lapkritis gruodis

7.

„Europos kultūrinio turistinio
maršruto aktyvinimas Pietų
Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo
pamario kelias“

2.

2011-2014

1500,00 Lt
(434,43 €)

turizmo informacijos interneto svetainėje
http://www.kretingosturizmas.info skiltyje „Ţemėlapis“.
Kretingos rajono pedagogų švietimo centro TAU studentams buvo
organizuoti mokymai „Lietuvių liaudies šokiai“.

vykdomas
šalies mastu.
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerijos
finansuojamas
projektas
vykdomas
šalies mastu.

Buvo išleistas turistinis gidas (lietuvių kalba), pastatytas stendas su rajono
lankytinomis vietomis ir Šv. Jokūbo maršrutu, šalia kitų, į projektą
įtrauktų objektų, pastatytos informacinės lentelės su informacija lietuvių ir
anglų kalba.

Tikslas. Sudaryti galimybę Kretingos rajono vyresnio amţiaus ţmonėms įgyti ţinių sveikatos, dvasinio tobulėjimo, kultūros ir meno, kraštotyros ir

paţinimo srityse.
Uždavinys. Organizuoti paskaitas bei renginius vyresnio amžiaus žmonėms, sudaryti sąlygas jiems tikslingai praleisti laisvalaikį.
2014 m. Trečiojo amţiaus universitete veikla vyko 3 fakultetuose: Kultūros ir meno, Kraštotyros ir paţinimo, Sveikatos ir dvasinio tobulėjimo. Uţsiėmimus
lankė 135 senjorai-studentai. Senjorams buvo organizuota 53 veiklos: respublikinė konferencija „Darykime tai kuo tikime, tikėkime tuo ką darome“, 2 popietės, 6
bendros paskaitos, vidutiniškai po 7 paskaitas kiekvienam fakultetui, susitikimas su Kretingos miesto politikais, 6 edukacinės išvykos po Lietuvos miestus ir
rajonus.
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Atskiroms senjorų grupėms buvo vedami kursai ir mokymai: „Anglų kalba pradedantiesiems“, „Aksesuarai sauso vilnos vėlimo technika“, „Aksesuarai
šlapios vilnos vėlimo technika“, „Tapybos ant šilko pradţiamokslis“, „Tapyba ant šilko“, „Mandalų kūrimo metodika ir taikymas“, „Lietuvių liaudies šokiai“,
„Programos PowerPoint taikymas filmukų kūrime“, „Elektroninio pašto sukūrimas ir naudojimas“. Senjorai dalyvavo akcijose: „Pasodink medį – miškas tau
padėkos“, „Darom Akmeną švaresnę“, Kretingos muziejuje vedamuose edukaciniuose uţsiėmimuose (Saldainių gamyba Kretingos dvaro saldaininėje“, „Kretingos
dvaro kepiniai“). Sėkmingai veiklą tęsė TAU senjorių ansamblis „Svajonių aidas“, kuriam vadovauja kompozitorius, chorvedys, muzikos mokytojas ekspertas
Aloyzas Ţilys. Ansamblis vyko koncertuoti į tarptautinį senjorų chorų ir vokalinių ansamblių festivalį „Jei daina širdy, esame jauni“, surengė Kalėdinius koncertus
„Šį advento vakarą pabūkime kartu“ lopšelio-darţelio „Ąţuoliukas“ ir Simono Daukanto pagrindinės mokyklos bendruomenėms. Metų pabaigoje vyko šventė
„Sėkmė ir kelionė jos link“, kurios metu senjorams įteikti diplomai.
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Priimdami pedagogų švietimo centro organizuojamą savanorių pagalbą, senjorai ir patys tampa savanoriais. Taip atsiskleidţia brandaus gyvenimo
įvairesnės raiškos galimybės. Naujos mokymosi formos, paskaitos – diskusijos sudaro galimybę patirti bendravimo, bendros veiklos dţiaugsmą, skatina apmąstyti
veiklos būdus, įsivertinti savo lūkesčius.
3.

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.
14

2014 metais surengtos 3 fotografijų parodos, 1 informacinė paroda, 1 fotografijų konkursas ir dalyvauta laisvalaikio parodoje „Adventur“. Tarptautinei gido
dienai paminėti, gidams surengta edukacinė programa. Suorganizuotas susitikimas su verslo ir valdţios atstovais „Turizmo verslas šiandien“. Kartu su Kretingos
rajono Motiejaus Valančiaus viešąja biblioteka organizuoti 4 renginiai, skirti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dešimtmečiui paminėti. Suorganizuotos 2
nemokamos ekskursijos: tarptautinei turizmo dienai ir Lietuvos ţydų genocido aukų atminimo dienai paminėti. Pristatyta edukacinė programa „Kretingos dvaro
saldaininė“ švietimo įstaigų direktoriams ir darbuotojams. Lietuvos kariuomenės dienai paminėti buvo surengta ekskursija „Atiduok Tėvynei, ką privalai!“.
Atnaujintas ir išleistas Kretingos rajono turistinis ţemėlapis (3 kalbomis), parengta ir išleista brošiūra „Kretingos miesto lankytinos vietos“, parengta
informacija Kretingos rajono savivaldybės administracijos išleistam lankstinukui „Laikas su šeima Kretingos širdyje“ (3 kalbomis), parengti 3 nauji turistiniai
maršrutai po Kretingos rajoną. Bendradarbiaujant su Vakarų Lietuvos turizmo informacijos centrais parengtas ir išleistas bendras ţemėlapis „Lietuvos pajūris“.
Atnaujinta visa turistinė informacija ir pakeistas dizainas interneto puslapyje www.kretingosturizmas.info (2 kalbomis). Informacija apie Kretingos rajono
lankytinus objektus taip pat talpinama svetainėje www.kretinga.lithuania.travel (3 kalbomis).
Per 2014 metus Kretingos r. turizmo informacijoje apsilankė 4597 turistai: lietuviai – 3118, uţsieniečiai – 1479 (766 turistais daugiau negu 2013 metais).
Parengti turistiniai maršrutai po Kretingos rajoną, surinkta informacija apie aktyvaus laisvalaikio praleidimo galimybes, aktyviai dirbama su rajono
apgyvendinimo paslaugų teikėjais.
Turizmo stiprybės:
Patrauklus rajono kraštovaizdis ir kultūros paveldo objektų gausa.
Patogus susisiekimas.
Patrauklių informacinių leidinių rengimas ir nemokamas platinimas.
Didėjantis aktyvių pramogų ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų skaičius rajone.

SILPNYBĖS
Patalpų trūkumas (konferencinės salės, metodinio kabineto, uţsienio kalbų mokymo kabineto).
Nebaigtas kurti grįţtamojo ryšio modelis.
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Lėšų stoka TAU veiklai vykdyti.
Turizmo:
Ryškus sezoniškumas (turistai daţniausiai keliauja tik vasaros sezono laikotarpiu).
Pramogų trūkumas ne vasaros sezono laikotarpiu.
GALIMYBĖS
Ieškoti galimybių pritraukti ES lėšas, prašyti Kretingos rajono savivaldybės administracijos skirti lėšų patalpų remontui.
Tęsti grįţtamojo ryšio modelio kūrimą.
Ieškoti socialinių partnerių, galinčių finansuoti Trečiojo amţiaus universiteto veiklą (TAU).
Turizmo:
Aktyvus ryšių plėtojimas su kitais Lietuvos turizmo informacijos centrais.
Dalyvavimas projektinėje veikloje.
Aktyvus dalyvavimas turizmo parodose ir kontaktų mugėse.
Glaudus bendradarbiavimas su Valstybiniu turizmo departamentu.
GRĖSMĖS
Išorinių veiksnių įtaka (demografiniai, socialiniai, politiniai, ekonominiai veiksniai).
Dėl demografinių tendencijų maţėja mokinio krepšelio lėšų, skirtų mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.
Turizmo:
Nepakankamas turizmo informacijos paslaugų finansavimas.
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III. 2015 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Tikslas. Siekti nuolatinio mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų profesinių ir vadybinių kompetencijų

tobulinimo, skatinant lyderystę, vadybinės ir gerosios pedagoginės patirties sklaidą rajone, regione ir šalyje.
1 uždavinys. Skatinti mokytojus tobulinti kvalifikaciją, orientuotą į pamoką / veiklą.
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. Tikslas. Sudaryti galimybę Kretingos rajono vyresnio amţiaus ţmonėms įgyti ţinių sveikos gyvensenos, kultūros ir meno, kraštotyros ir paţinimo,

socialinės psichologijos srityse.
1 uždavinys. Organizuoti paskaitas bei kitus renginius vyresnio amžiaus žmonėms, sudaryti sąlygas jiems tikslingai praleisti laisvalaikį.
3. Tikslas. Patraukliai reprezentuoti Kretingos rajono turistinius išteklius siekiant pritraukti daugiau lankytojų ir didinti Kretingos rajono ţinomumą.

1 uždavinys. Užtikrinti efektyvią turizmo informacijos sklaidą.

IV. SPECIALIZUOTŲ, KOLEGIALAUS PATIRTIES PERĖMIMO IR VIEŠOSIOS VEIKLOS RENGINIŲ PLANAS
1. Tikslas. Siekti nuolatinio mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų profesinių ir vadybinių kompetencijų
tobulinimo, skatinant lyderystę, vadybinės ir gerosios pedagoginės patirties sklaidą rajone, regione ir šalyje.
1 uždavinys. Skatinti mokytojus tobulinti kvalifikaciją, orientuotą į pamoką / veiklą.
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, veikla

1. Anglų kalbos kursai Beginner
A1 lygis (60 val.)
2. Anglų kalbos kursai Elementary
A2 lygis (60 val.)
3. Seminarų ciklas „Ikimokyklinio
ugdymo kokybės gerinimas“

Data
sausisgruodis
sausisgruodis
vasaris

4. Seminaras „Efektyvios informacinės vasaris
sistemos kūrimas panaudojant Google
disko galimybes“
5. Seminarų ciklas „Vadovas mokykloje: vasaris
stiprinam autoritetą, didinam
vadovavimo efektyvumą“
6. Seminaras „Muzika – kūrybiškumo
vasaris
ugdymo instrumentas“
7. Seminaras „Praktinis Google disko
programų naudojimas mokykloje“

vasaris

8. Seminaras „Biotechnologinės
aparatūros panaudojimas mokant
gamtos mokslus“

vasaris

Vieta

Lektoriai

SPECIALIZUOTI RENGINIAI
PŠC,
Rasa Kašinskienė, Jurgio Pabrėţos universitetinės
J.Pabrėţos g. 8 gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė
PŠC,
Rasa Kašinskienė, Jurgio Pabrėţos universitetinės
J.Pabrėţos g. 8 gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė
PŠC,
Armida Baltrušaitienė, Klaipėdos lopšelio-darţelio
J. Pabrėţos g. 8 „Dobiliukas“ direktorė,
Vytautas Dumčius, Klaipėdos Martyno Maţvydo
progimnazijos direktorius

Kam skirta
programa

Mokytojams,
visuomenei
Mokytojams,
visuomenei
Ikimokyklinio ugdymo
įstaigų direktoriams,
direktorių
pavaduotojams,
auklėtojams
PŠC,
Palmira Jurgilienė, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Direktorių
J. Pabrėţos g. 8 direktoriaus pavaduotoja ugdymui, informacinių
pavaduotojams
technologijų mokytoja metodininkė
Švietimo
Ramunė Ţelionienė, psichologė, psichologijos magistrė
Mokyklų direktoriams,
skyrius
direktorių
pavaduotojams
M.-d. „Ţibutė“ Aloyzas Ţilys, mokyklos-darţelio „Ţibutė“ muzikos
Muzikos mokytojams,
mokytojas ekspertas
vokalinių kolektyvų
vadovams
M. Daujoto
Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos komanda:
M. Daujoto
pagrindinė
Raimunda Viskontienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pagrindinės mokyklos
mokykla
Rasa Švilpienė, informacinių technologijų mokytoja
bendruomenei
metodininkė
VšĮ
Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos komanda:
Biologijos ir chemijos
Pranciškonų
Kęstutis Kaulius, biologijos mokytojas metodininkas,
mokytojams
gimnazija
Lina Jucytė, biologijos mokytoja

Pastabos

9. Seminaras „Netradicinių medţiagų
panaudojimas dailės pamokose“

vasaris

10. Seminaras „Vertinimas ir įsivertinimas vasaris
pradiniame ugdyme“

11. Seminaras „Mobilieji įrenginiai
ugdyme: naudojimas, taikymas,
galimybės“
12. ECDL 6 val. mokymai (I modulis)

vasaris

vasaris

13. Edukacinė išvyka „Edukacinių aplinkų vasaris
įtaka specialiųjų mokymosi poreikių
tenkinimui“

14. Seminaras „Efektyvios informacinės vasaris
sistemos kūrimas panaudojant Google
disko galimybes“
15. Seminaras „Kaip organizuoti renginius vasaris
ir paskatinti vaikus skaityti“
16. Seminaras „Atidusis teksto skaitymas vasaris
5-8 klasėse: metodika ir praktika“
17. Seminaras „Pamaldumo Kryţiui
kovas
mistika ir kasdienybė: ugdymas

Kretingos
Valdonija Karaliūnienė, Jurgio Pabrėţos universitetinės
Dailės, technologijų,
muziejaus
gimnazijos dailės mokytoja ekspertė,
pradinio ugdymo
amatų centras Ingrida Taujanskienė, Salantų meno mokyklos dailės
mokytojams
vyresnioji mokytoja,
Silvija Piluckienė, Salantų meno mokyklos direktorė
PŠC,
Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos
Pradinio ugdymo
J. Pabrėţos g. 8 komanda:
mokytojams
Vaidota Vaišienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
Renata Bumblienė, pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė
Vydmantų
Arūnas Daubaris, mobiliųjų įrenginių panaudojimo ugdyme Vydmantų gimnazijos
gimnazija
patarėjas, Švietimo konsultantas
bendruomenei
PŠC,
Palmira Jurgilienė, Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo
J. Pabrėţos g. 8 mokymo centro informacinių technologijų mokytoja
metodininkė
Tauragės vaikų Tauragės reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“
reabilitacijos komanda:
centrasElena Kedavičienė, direktorė,
mokykla
Reda Šeputienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,
„Pušelė“
Auksuolė Stoškutė, judesio korekcijos mokytoja,
Alma Knistautienė, auklėtoja
PŠC,
Daiva Tranizienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,
J. Pabrėţos g. 8 Palmira Jurgilienė, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, informacinių
technologijų mokytoja metodininkė
PŠC,
Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės
J. Pabrėţos g. 8 bibliotekos komanda:
Laima Pačebutienė, direktoriaus pavaduotoja,
Alma Venclauskaitė, vyresnioji bibliotekininkė
PŠC,
Aldona Kruševičiūtė, Marijono Daujoto pagrindinės
J. Pabrėţos g. 8 mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
PŠC,
Jolanta Kontrimaitė, Kartenos mokyklos-daugiafunkcio
J. Pabrėţos g. 8 centro tikybos mokytoja
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Mokytojams, rajono
bendruomenei
M. Tiškevičiūtės
mokyklos specialiųjų
klasių mokytojams,
pagalbos specialistams
Direktorių
pavaduotojams
(I grupei)
Bibliotekininkams

Lietuvių kalbos
mokytojams
Dorinio ugdymo
(etikos, tikybos)

pamaldumui tikybos pamokose“
18. Seminaras „Šiuolaikinio
priešmokyklinio ugdymo gairės.
Planavimas ir priešmokyklinio
ugdymo(si) pasiekimų vertinimas“
19. Vartininko programos mokymai

kovas

PŠC,
Dr. Vitalija Graţienė, Vilniaus kolegijos, pedagogikos
J. Pabrėţos g. 8 fakulteto pedagogikos ir psichologijos katedros docentė

kovas

PŠC,
Ingrida Mineikienė, pedagoginės psichologinės tarnybos
J. Pabrėţos g. 8 direktorė, II kategorijos psichologė,
Dalia Puškorienė, Darbėnų gimnazijos socialinė pedagogė
ekspertė
Švietimo
Ramunė Ţelionienė, psichologė, psichologijos magistrė,
skyrius
lektorė

20. Seminarų ciklas „Vadovas mokykloje:
stiprinam autoritetą, didinam
vadovavimo efektyvumą“ II seminaras
21. Edukacinė išvyka „Pamokos/atviros
veiklos stebėjimas ir aptarimas
Druskininkų švietimo įstaigose“
22. Seminaras „Darbo interaktyvia lenta
pagrindai“
23. Seminaras „Darbas su planšetiniais
kompiuteriais“
24. Seminaras „Klasių auklėtojų veiklos
organizavimas ir vykdymas“
25. Seminaras „Baleto sklaida ir gabių bei
talentingų vaikų paieška Lietuvoje“
26. Seminaras „Judėjimo svarba
ikimokyklinio amţiaus vaikui,
praktiniai pastebėjimai“
27. Seminaras „Individualios mokinių
paţangos stebėsenos sistema (VIP)“
28. Seminaras „Skaitmeninių mokymo
priemonių panaudojimas mokytojo
darbe“

kovas

29. Seminaras „Šiuolaikinė pamoka
pradinėje mokykloje“

kovas

Druskininkų „Atgimimo mokykla“, Druskininkų lopšelisdarţelis „Ţibutė“

mokytojams
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogams

Psichologams ir
socialiniams
pedagogams
Ugdymo įstaigų
vadovams
Direktorių
pavaduotojams

kovas

Druskininkai

kovas

L.-d.
Rima Ramoškienė, pedagogų švietimo centro metodininkė L.-d. „Ąţuoliukas“
„Ąţuoliukas“
bendruomenei
Salantų
Angelė Pakamorienė, Gargţdų progimnazijos geografijos Salantų gimnazijos
gimnazija
mokytoja metodininkė
bendruomenei
PŠC,
Lektorių grupė
Klasių vadovams
J. Pabrėţos g. 8
Meno mokykla Ţivilė Adomaitienė, Kretingos meno mokyklos
Choreografijos
choreografijos mokytoja ekspertė
mokytojams
L.-d. „Pasaka“ Laimutė Bobrova, Šiaulių universiteto Edukologinių tyrimų Ikimokyklinio. ir
mokslinio centro vyr. mokslo darbuotoja, Kūno kultūros ir priešmokyklinio
sporto edukologijos katedros docentė
ugdymo pedagogams
Darbėnų
Natalija Kaunickienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos
Darbėnų gimnazijos
gimnazija
direktorė
bendruomenei
M. Daujoto
Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos komanda:
M. Daujoto
pagrindinė
Rasa Švilpienė, informacinių technologijų mokytoja
pagrindinės mokyklos
mokykla
metodininkė,
bendruomenei
Aldona Petrulienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė
Salantų
Vaidota Vaišienė, Renata Bumblienė, Jokūbavo
Salantų zonos pradinio
gimnazija
Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos pradinio
ugdymo mokytojams

kovas
kovas
kovas
kovas

kovas
kovas
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30. Seminaras „Individualios mokinių
paţangos stebėsenos sistema (VIP)“

kovas

31. Seminaras „Gabių vaikų mokymas“

kovas

M. Daujoto
pagrindinė
mokykla
J. Pabrėţos
universitetinė
gimnazija

ugdymo mokytojos metodininkės
Natalija Kaunickienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos
direktorė
Tomas Lagūnavičius, psichologijos magistras, socialinių
mokslų daktaras

32. Seminaras „Pamokos paskirtis:
balandis Jokūbavo A. Ramunė Ţelionienė, psichologė, psichologijos magistrė,
mokymosi motyvacija per 45 minutes“
Stulginskio
lektorė
pagrindinė
mokykla
33. Seminaras „Šv. Mišių liturgika“
balandis PŠC,
Vygintas Gudeliūnas, Darbėnų parapijos kunigas,
J. Pabrėţos g. 8 Irena Daukantienė, Darbėnų gimnazijos tikybos mokytoja
metodininkė
34. Seminaras-edukacinė išvyka
balandis Šiauliai
Marija Šaltmerienė, M. Daujoto pagrindinės mokyklos
technologijų mokytoja ekspertė
35. Seminaras „Ţemaičių krašto dainos ir balandis PŠC,
Rūta Vildţiūnienė, Klaipėdos universiteto menų fakulteto
šokiai“
J. Pabrėţos g. 8 lektorė

M. Daujoto
pagrindinės mokyklos
bendruomenei
J. Pabrėţos
universitetinės
gimnazijos
bendruomenei
Jokūbavo A.
Stulginskio
pagrindinės mokyklos
bendruomenei
Dorinio ugdymo
(tikybos) mokytojams

Technologijų
mokytojams
Muzikos ir
choreografijos
mokytojams
Rima Ramoškienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Muzikos mokytojams

36. Seminaras „Interaktyvios lentos
balandis PŠC,
taikymas muzikos pamokose“
J. Pabrėţos g. 8
37. Seminaras „Dirbame pagal OPA PA!“ balandis PŠC,
Jolanta Skridulienė, Vilija Vyšniauskienė, knygos autorės
J. Pabrėţos g. 8
38. Seminarų ciklas „IKT darbo su
balandis L.-d.
Informacinių technologijų mokytojai
WORD, POWER POINT, EXEL
„Ąţuoliukas“
pagrindai“
39. Seminaras „Kaip skaityti Ţemaitę
balandis PŠC,
Salantų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai
šiandien?“
J. Pabrėţos g. 8
40. Seminaras „Pagalbos mokiniui
balandis PŠC,
Dalia Puškorienė, Darbėnų gimnazijos socialinė pedagogė
specialistų darbo ypatumai“
J. Pabrėţos g. 8 ekspertė
41. Seminaras „Efektyvi klasės vadyba ir balandis PŠC,
Roma Paukštienė, Edukologijos (andragogikos) magistrė,
motyvacija“
J. Pabrėţos g. 8 socialinių mokslų (edukologijos) doktorantė
42. Seminaras „Darbas su planšetiniais
balandis M. Daujoto
Angelė Pakamorienė, Gargţdų progimnazijos geografijos
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Priešmokyklinio
ugdymo pedagogams
L.-d. „Ąţuoliukas“
bendruomenei
Lietuvių kalbos
mokytojams
Pagalbos mokiniui
specialistams
Klasių vadovams
M. Daujoto

kompiuteriais“
43. Seminaras „Kaip įtakoti darbuotojų
motyvaciją“

pagrindinė
mokykla
balandis J. Pabrėţos
universitetinė
gimnazija

mokytoja metodininkė
Jolita Pundţiuvienė, psichologė, psichologijos mokytoja
metodininkė, turinti vadovavimo patirtį gimnazijoje

pagrindinės mokyklos
bendruomenei
J. Pabrėţos
universitetinės
gimnazijos
bendruomenei
Mokytojams, kurie
atestuojasi

44. „Specialiosios pedagogikos ir
specialiosios psichologijos
kvalifikacijos tobulinimo kursų
programa“
(Kursai 60 val.)
45. ,,Kompiuterinio technologinio
raštingumo pagrindai, atitinkantys
visuotinio kompiuterinio raštingumo
standarto bazinį lygmenį“
(Kursai 40 val.)
46. „Mokytojų kompiuterinio raštingumo
programos edukacinė dalis“
(Kursai 40 val.)
47. Edukacinė diena

balandis- PŠC,
Dr. Reda Gedutienė, KU Socialinių mokslų docentė,
geguţė J.Pabrėţos g. 8, Ingrida Mineikienė, PPT direktorė, psichologė, II
kategorija,
Raminta Staškauskienė, PPT logopedė metodininkė,
Elena Šlušnytė, PPT specialioji pedagogė, metodininkė
balandis- PŠC,
Palmira Jurgilienė, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Mokytojams, kurie
geguţė J.Pabrėţos g. 8, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, informatikos mokytoja atestuojasi
metodininkė

48. Seminaras „Kūrybiškumo ugdymo
galimybės ir metodai“
49. Seminaras „Mokėjimo mokytis
kompetencijos ugdymas pradinėje
mokykloje – pamokos aspektas“

geguţė

balandis- PŠC,
Lektoriai, virtualios mokymosi aplinkos ir mokyklos
geguţė J.Pabrėţos g. 8, intraneto švietimo konsultantai, IKT konsultantai

Mokytojams, kurie
atestuojasi

geguţė

Dalia Puškorienė, Darbėnų gimnazijos socialinė pedagogė
ekspertė
PŠC,
Dr. Daiva Karkockienė, Lietuvos edukologijos universiteto
J. Pabrėţos g. 8 Ugdymo mokslų fakulteto docentė
PŠC,
Jurga Račkauskienė, Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijos
J. Pabrėţos g. 8 direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Renata Venckienė, Klaipėdos „Vitės“ pagrindinės
mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
PŠC,
Ramunė Ţelionienė, psichologė, psichologijos magistrė,
J. Pabrėţos g. 8 lektorė

Rajono socialiniams
pedagogams
Pedagogams

J. Pabrėţos
universitetinė
gimnazija

J. Pabrėţos
universitetinės
gimnazijos klasių

geguţė

50. Seminaras „Humanistinės
geguţė
pedagogikos pagrindai sumaniajam
darţelio auklėtojui: raktas į vaiko
širdį“
51. Seminaras „Klasės auklėtojo paskirtis: geguţė
nuo darnios klasės iki malonios
mokyklos“

Lietuva

Ramunė Ţelionienė, psichologė, psichologijos magistrė,
lektorė
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Pradinio ugdymo
mokytojams

Ikimokyklinio ugdymo
pedagogams

52. Seminarų ciklas „Socialinis emocinis geguţė
ugdymas mokykloje“

53. Seminaras „Ţydų gyvenimas
Salantuose“

birţelis

54. Seminaras „Kūrybiniai ir aktyvūs
birţelis
pedagogo darbo metodai su vaikais“
55. Seminaras „Pamokos paskirtis:
rugsėjis
mokymosi motyvacija per 45 minutes“
56. Seminaras „Tėvų įtraukimas į
rugsėjis
ikimokyklinį ugdymą: kaip
neišgąsdinti tėvų, o praturtinti jų
auklėjimą savo profesionalumu?“
57. Seminaras „Individualios mokinių
spalis
paţangos stebėsenos sistema(VIP)“
58. Seminaras „Mokykla, auklėtojas,
spalis
vaikas...“
59. Seminaras „IT taikymo edukologiniai spalis
aspektai“
60. Seminaras „Motyvuojančios aplinkos spalis
kūrimas ir ugdymo efektyvinimas“
61. Seminaras „Pagalba mokiniui: nuo
spalis
mokinio priėmimo tokiu, koks jis yra,
iki mokinio lydėjimo jo galimybių
link“
62. Seminaras „Kaip formuoti
spalis
pageidaujamą mokinių elgesį?“

vadovams
PŠC,
Dr. Daiva Šukytė, Socialinio ir emocinio ugdymo instituto Mokyklų
J. Pabrėţos g. 8 direktorė,
bendruomenėms
Linas Slušnys, vaikų ir paauglių psichiatras, vadybos ir
ekonomikos magistras, viešosios įstaigos „LIONS QUEST
Lietuva“ direktorius
Salantų
Salantų gimnazijos komanda
Mokytojams, Salantų
gimnazija
gimnazijos
bendruomenei
PŠC,
Lektorių grupė
Ikimokyklinio ugdymo
J. Pabrėţos g. 8
pedagogams
Darbėnų
Ramunė Ţelionienė, psichologė, psichologijos magistrė,
Darbėnų gimnazijos
gimnazija
lektorė
bendruomenei
PŠC,
Ramunė Ţelionienė, psichologė, psichologijos magistrė,
Ikimokyklinio ugdymo
J. Pabrėţos g. 8 lektorė
pedagogams
Jokūbavo A. Natalija Kaunickienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos
Stulginskio
direktorė
pagrindinė
mokykla
PŠC,
Lektorių grupė
J. Pabrėţos g. 8
PŠC,
Lektorių grupė
J. Pabrėţos g. 8
PŠC,
Roma Paukštienė, Edukologijos (andragogikos) magistrė,
J. Pabrėţos g. 8 socialinių mokslų (edukologijos) doktorantė
Darbėnų
gimnazija

Ramunė Ţelionienė, psichologė, psichologijos magistrė,
lektorė

Salantų
gimnazija

Lektorių grupė
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Jokūbavo A.
Stulginskio
pagrindinės mokyklos
bendruomenei
Klasių vadovams
Salantų gimnazijos
bendruomenei
Direktoriams,
direktorių
pavaduotojams
Darbėnų gimnazijos
bendruomenei
Salantų gimnazijos
bendruomenei

63. Seminaras „IKT panaudojimo
galimybės uţsienio (rusų) kalbos
pamokose“
64.

65.
66.
67.
68.

69.

70.

71.
72.
73.

PŠC,
Aldona Petrulienė, Marijono Daujoto pagrindinės
J. Pabrėţos g. 8 mokyklos rusų kalbos mokytoja metodininkė,
Eugenija Daniuk, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos
rusų kalbos mokytoja ekspertė
Seminaras „Skaitmeninių mokymo
spalis
PŠC,
Aleksandras Ronkus, Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos
priemonių naudojimas ugdymo
J. Pabrėţos g. 8 technologijų mokytojas ekspertas, skaitmeninių mokymo
procese“
priemonių naudojimo ugdyme švietimo konsultantas
Seminaras „Vertinimas ir įsivertinimas spalis
PŠC,
Olivija Saranienė, Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo
pamokoje“
J. Pabrėţos g. 8 gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Seminaras „Bendradarbiavimo įgūdţių spalis
PŠC,
Jolanta Vengalienė, Kauno Dainavos vidurinės mokyklos
ugdymas klasės vadovo veikloje“
J. Pabrėţos g. 8 direktoriaus pavaduotoja, mokytoja ekspertė
Seminaras „Mokinių amţiaus tarpsnių lapkritis Salantų
Lektorių grupė
psichologijos ypatumai“
gimnazija
Seminaras „IKT taikymas
lapkritis PŠC,
Sigita Baranauskienė, Rokiškio darţelio-mokyklos
ikimokykliniame ir
J. Pabrėţos g. 8 „Varpelis“ direktorė
priešmokykliniame ugdyme“
Seminaras „Kaip paruošti skelbimui lapkritis J. Pabrėţos
Lektorių grupė
grafinę medţiagą“
universitetinė
gimnazija
Seminaras „Mokinių kūrybingumo
lapkritis PŠC,
Emilija Kvietkuvienė, Kelmės rajono Kraţių gimnazijos
ugdymas lietuvių kalbos pamokose ir
J. Pabrėţos g. 8 lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
neformaliojo ugdymo veikloje“
Seminaras „Individualios mokinių
lapkritis PŠC,
Natalija Kaunickienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos
paţangos stebėsenos sistema (VIP)“
J. Pabrėţos g. 8 direktorė
Seminaras „IT taikymo edukologiniai gruodis Salantų
Lektorių grupė
aspektai“
gimnazija
Seminaras „Stresas pedagogo darbe: gruodis J. Pabrėţos
Ramunė Ţelionienė, psichologė, psichologijos magistrė,
dirbu, atpaţįstu, įveikiu“
universitetinė lektorė
gimnazija

74. Seminaras „Ţaidţiame klasiką:
klasikinių tekstų skaitymo būdai“
75. Seminaras „Sėkmingas suaugęs
ţmogus. Ar prie to gali prisidėti

spalis

gruodis
gruodis

PŠC,
Aldona Kruševičiūtė, M. Daujoto pagrindinės mokyklos
J. Pabrėţos g. 8 lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
PŠC,
Audronė Gerčienė-Leonienė, meninio ugdymo pedagogėJ. Pabrėţos g. 8 ekspertė,
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Rusų kalbos
mokytojams
Technologijų
mokytojams
Mokytojams
Klasių vadovams
Salantų gimnazijos
bendruomenei
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogams
Informacinių
technologijų
mokytojams
Lietuvių kalbos
mokytojams
Mokyklų
bendruomenėms
Salantų gimnazijos
bendruomenei
J. Pabrėţos
universitetinės
gimnazijos
bendruomenei
Lietuvių kalbos
mokytojams
Ikimokyklinio ugdymo
pedagogams

ikimokyklinės įstaigos pedagogas?“
76. Seminaras „Švietimo įstaigų vadybos gruodis
naujienos“

Ingrida Ragauskienė, auklėtoja-ekspertė
PŠC,
Tomas Lagūnavičius, psichologijos magistras, socialinių
J. Pabrėţos g. 8 mokslų daktaras

Direktoriams,
direktorių
pavaduotojams

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

Renginio pavadinimas, veikla

Data

77. Integruota pamoka 1 gimnazijos klasei sausis
„Jurgio Pabrėţos asmenybės
įvairiapusiškumas“

78. Susirinkimas ,,Kolega kolegai“

sausis

79. Susirinkimas „Rusų kalbos olimpiadų sausis
organizavimas mokyklose ir rajone bei
projekto „Mokomės bendraudami“
organizavimo ir vykdymo aptarimas“
80. Metodinis susirinkimas ,,Ugdymo
sausis
inovacijos ir edukacinių aplinkų
kūrimas šalies ir uţsienio ugdymo
įstaigose“
81. Atvira integruota tikybos ir dailės
sausis
pamoka „Pasaulio sukūrimas Vatikano
Siksto koplyčioje“

Vieta

Lektoriai, vykdytojai, atsakingi

KOLEGIALUS PATIRTIES PERĖMIMAS
J. Pabrėţos
Jurgio Pabrėţos universitetinės gimnazijos komanda:
universitetinė Ramunė Masiokienė, tikybos mokytoja metodininkė,
gimnazija
Aurelija Orlovienė, biologijos mokytoja metodininkė,
Valdonija Karaliūnienė, dailės mokytoja ekspertė, dailės
mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Renata Rusteikienė, dailės vyresnioji mokytoja,
Aušra Bončkienė, matematikos mokytoja metodininkė,
Dalia Šimonienė, istorijos mokytoja metodininkė,
Eglė Litvinienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
Milda Šukienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
PŠC,
Neringa Mikaločienė, Jurgio Pabrėţos universitetinės
J. Pabrėţos g. 8 gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių
kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
PŠC,
Aurelija Cegelnikienė, viešosios įstaigos Pranciškonų
J. Pabrėţos g. 8 gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė, rusų kalbos
mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
VšĮ
Pranciškonų
gimnazija
VšĮ
Pranciškonų
gimnazija

Jovita Japertienė, Jurgio Pabrėţos universitetinės
gimnazijos chemijos vyresnioji mokytoja,
Rasa Šorienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos
chemijos mokytoja metodininkė, chemijos mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė
Giovannina Borsato FMSC,
Liudmila Liaudanskaitė, viešosios įstaigos Pranciškonų
gimnazijos dailės mokytoja metodininkė
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Kam skirtas
renginys
Mokytojams

Lietuvių kalbos
mokytojams
Rusų kalbos
mokytojams

Chemijos mokytojams

Tikybos, dailės
mokytojams

Pastabos

82. Susirinkimas „Valstybinio biologijos
egzamino vertinimo kriterijai ir
egzamino naujovės“

sausis

83. Metodinis susirinkimas „Aktyviųjų
metodų panaudojimas ekonomikos
pamokoje“
84. Meistriškumo pamokos „Vaikystės
spalvos“

sausis

85. Integruota pamoka 4 klasei „Maţoji
muzikos istorija“

sausis

86. Metodinis susirinkimas „Kaip
pagerinti mokinių mokymo(si)
pasiekimus?“

sausis

87. Susirinkimas-praktikumas
„Pasirengimas technologijų
mokyklinio brandos egzamino
vertinimui“

sausis

sausis

88. Susirinkimas „Stebėsenos planavimas sausis

VšĮ
Pranciškonų
gimnazija

Kęstutis Kaulius, viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos
biologijos mokytojas metodininkas, biologijos mokytojų
metodinio būrelio pirmininkas,
Aurelija Orlovienė, Jurgio Pabrėţos universitetinės
gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė,
Rasa Bumblienė, Salantų gimnazijos biologijos mokytoja
metodininkė
PŠC,
Saulė Paulikienė, Vydmantų gimnazijos ekonomikos
J. Pabrėţos g. 8 mokytoja, ekonomikos mokytojų metodinio būrelio
pirmininkė
Vydmantų l.-d. Vydmantų lopšelio-darţelio „Pasagėlė“ komanda:
„Pasagėlė“
Aurelija Galdikienė, vyresnioji auklėtoja,
Elena Bacevičienė, vyresnioji auklėtoja,
Milda Šimkienė, muzikos mokytoja metodininkė,
Zina Viskontienė, direktorė
S. Daukanto
Simono Daukanto pagrindinės mokyklos komanda:
pagrindinė
Daiva Beivydienė, muzikos mokytoja metodininkė,
mokykla
muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Judita Leščiauskienė, choreografijos vyresnioji mokytoja,
choreografijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
M. Daujoto
Sigita Jonaitienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos
pagrindinė
istorijos mokytoja metodininkė, istorijos mokytojų
mokykla
metodinio būrelio pirmininkė,
Rita Tamošauskienė, Darbėnų gimnazijos istorijos
mokytoja metodininkė,
Vaidas Kuprelis, viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos
istorijos mokytojas metodininkas
PŠC,
Marija Šaltmerienė, Marijono Daujoto pagrindinės
J. Pabrėţos g. 8 mokyklos technologijų mokytoja ekspertė technologijų
mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Judita Alšauskienė, Simono Daukanto pagrindinės
mokyklos ir Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro
technologijų mokytoja metodininkė
PŠC,
Snieguolė Šlyţiuvienė, Simono Daukanto pagrindinės
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Gimnazijų biologijos
mokytojams

Ekonomikos
mokytojams
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogams,
muzikos mokytojams
Muzikos ir
choreografijos
mokytojams

Istorijos mokytojams

Technologijų
mokytojams

Direktorių

ir organizavimas“
89. Paskaita „Efektyvios informacinės
sausis
sistemos kūrimas panaudojant Google
disko galimybes“
90. Lietuvos mokinių informatikos
olimpiada: Respublikinis atrankos
etapas
91. Konkursas „Raštingiausias
pradinukas“

sausis

92. Susitikimas su Telšių vyskupijos
Ganytoju. 2014 metų Telšių
vyskupijos dekanatų Gavėnios
vizitacijos
93. Paskaita-praktinis uţsiėmimas
„Chemija eksperimentuose ir
projektuose“
94. Atvira integruota dailės ir
informacinių technologijų pamoka
„Kvietimo kūrimas ir šrifto
naudojimas“
95. Vaikų ir mokinių meninės saviraiškos
festivalis

vasaris

vasaris

vasaris

vasaris

vasaris

96. Apskritas stalas „Problemos ir iššūkiai vasaris
logopedo / specialiojo pedagogo
darbe“
97. Diskusija „Darbas su probleminio
vasaris
elgesio vaikais/mokiniais“
98. Metodinė diena „Psichologinio
vasaris
paauglio vertinimo ir konsultavimo
ypatumai“

J. Pabrėţos g. 8 mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direktorių
pavaduotojų metodinio būrelio pirmininkė
J. Pabrėţos
Daiva Tranizienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,
universitetinė Palmira Jurgilienė, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro
gimnazija
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, informacinių
technologijų mokytoja metodininkė
J. Pabrėţos
Rajono informacinių technologijų mokytojai
universitetinė
gimnazija
M. Daujoto
Švietimo skyrius, Marijono Daujoto pagrindinė mokykla,
pagrindinė
pedagogų švietimo centras
mokykla
Palangos
Genadijus Linas Vodopjanovas, Telšių vyskupijos
dekanatas
vyskupas augziliaras

pavaduotojų kūrybinei
grupei
Direktorių
pavaduotojams

VšĮ
Pranciškonų
gimnazija
Darbėnų
gimnazija

Janė Liutkienė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago
gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė

Chemijos mokytojams

Darbėnų gimnazijos komanda:
Kristina Pocevičienė, dailės mokytoja metodininkė,
Aušra Galdikienė, informacinių technologijų mokytoja
metodininkė
Kretingos rajono švietimo skyrius, rajono menų dalykų
mokytojai

Dailės ir technologijų
mokytojams

Kretingos r.
kultūros
centras
PPT
Sonata Petravičienė, Švietimo skyriaus vyriausioji
J. Pabrėţos g. 8 specialistė,
Elena Slušnytė, PPT specialioji pedagogė, metodininkė
PŠC,
Kretingos rajono socialiniai pedagogai
J. Pabrėţos g. 8
PPT
Ingrida Mineikienė, pedagoginės psichologinės tarnybos
J. Pabrėţos g. 8 direktorė, psichologė, II kvalifikacinė kategorija,
psichologų metodinio būrelio pirmininkė,
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Informacinių
technologijų
mokytojams
Pradinio ugdymo
pedagogams
Tikybos mokytojai,
parapijų katechetai

Mokyklų
bendruomenėms
Logopedams,
specialiesiems
pedagogams
Specialistai
Psichologams

99. Metodinė diena „Aplinkos tyrinėjimo vasaris
galimybės ankstyvojo amţiaus vaikų
grupėje“
100. Integruota dailės ir informacinių
kovas
technologijų pamoka
101. Informacinių technologijų konkursas
Šiaulių universiteto taurei laimėti

kovas

102. Integruota uţklasinio skaitymo,
kovas
lietuvių kalbos, informacinių
technologijų, technologijų, šokio
pamoka „Svarbiausi dalykai akimis
nematomi- svarbiausi dalykai jaučiami
širdimi“ (A. de Sent Egziuperi)
103. Apskritas stalas „Atvejų analizė“
kovas
104. „Vartininko“ programos mokymai

kovas

105. Kovo 11-osios koncertas

kovas

106. Atvira integruota pamoka „Kumeliuko kovas
krikštynos“
107. Projekto „Mokomės bendraudami“
organizavimas ir vykdymas

kovas

Dalia Beniušytė, Klaipėdos pedagoginės psichologinės
tarnybos psichologė, II kvalifikacinė kategorija,
psichoterapeutė
L.-d. „Eglutė“ Stasė Anuţienė, lopšelio-darţelio „Eglutė“ ikimokyklinio
ugdymo vyresnioji auklėtoja

Ikimokyklinio
ugdymo pedagogams

Darbėnų
gimnazija

Aušra Galdikienė, Darbėnų gimnazijos informacinių
technologijų mokytoja metodininkė

J. Pabrėţos
universitetinė
gimnazija
S.Daukanto
pagrindinė
mokykla

Rajono informacinių technologijų mokytojai

PŠC,
J. Pabrėţos g. 8
PŠC,
J. Pabrėţos g. 8

Dalia Puškorienė, Darbėnų gimnazijos socialinė pedagogė
ekspertė
Ingrida Mineikienė, pedagoginės psichologinės tarnybos
direktorė, psichologė, II kvalifikacinė kategorija,
psichologų metodinio būrelio pirmininkė,
Dalia Puškorienė, Darbėnų gimnazijos socialinė pedagogė
ekspertė
Kretingos rajono švietimo skyrius, menų dalykų mokytojai

Socialiniams
pedagogams
Socialiniams
pedagogams,
psichologams

Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos
komanda: Rita Valiukienė, muzikos mokytoja
metodininkė, Renata Bumblienė, pradinio ugdymo
mokytoja metodininkė
Aurelija Cegelnikienė, viešosios įstaigos Pranciškonų
gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė, rusų kalbos

Muzikos mokytojams
ir pradinio ugdymo
pedagogams

Kretingos r.
kultūros
centras
Jokūbavo
A.Stulginskio
pagrindinė
mokykla
VšĮ
Pranciškonų

Simono Daukanto pagrindinės mokyklos komanda:
Sigita Dirmeitienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
Judita Leščiauskienė, choreografijos vyresnioji mokytoja
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Informacinių
technologijų
mokytojams
Informacinių
technologijų
mokytojams
Mokytojams

Pedagogams, rajono
bendruomenei

Rusų kalbos
mokytojams

108. Pranešimas „eTwining erdvės
galimybės dėstant uţsienio kalbą“

kovas

109. Susitikimas „Bendradarbiavimo tiltai“ kovas
su Kelmės rajono etikos mokytojais
110. Popietė „Matematika visur“

kovas

111. Konkursas „Istorijos ţiniukas“

kovas

112. Integruota biologijos, chemijos ir
fizikos tiriamųjų darbų konferencija

kovas

113. Šventė-konkursas „Diel ėlga lėiţovi ne kovas
vėinam dontys ėšgriova“
114. Popietė „Aš – Ţemės vaikas“

kovas

115. Respublikinė metodinė konferencija
„Sėkminga pradinukų pamoka”

kovas

116. Susitikimas su Kretingos rajono
kovas
savivaldybės M. Valančiaus viešosios
bibliotekos vaikų literatūros sektoriaus

gimnazija
J. Pabrėţos
universitetinė
gimnazija
PŠC,
J. Pabrėţos g. 8
VšĮ
pranciškonų
gimnazija
M. Daujoto
pagrindinė
mokykla

mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
Dina Antanavičienė, Jurgio Pabrėţos universitetinės
gimnazijos prancūzų kalbos mokytoja metodininkė,
prancūzų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
Irena Grabienė, Vydmantų gimnazijos etikos mokytoja
metodininkė, etikos mokytojų metodinio būrelio
pirmininkė
Andrius Aniulis, viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos
matematikos vyresnysis mokytojas

Prancūzų kalbos
mokytojams
Etikos mokytojams

Klaipėdos regiono
matematikos
mokytojams
Vaidas Kuprelis, viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos Istorijos mokytojams
istorijos mokytojas metodininkas,
Robertas Gindulis, Marijono Daujoto pagrindinės
mokyklos istorijos vyresnysis mokytojas
VšĮ
Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos komanda:
Biologijos, chemijos,
Pranciškonų
Kęstutis Kaulius, biologijos mokytojas metodininkas,
fizikos mokytojams
gimnazija
biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkas,
Vilma Švitrienė, chemijos mokytoja metodininkė,
Irena Černeckienė, fizikos mokytoja metodininkė
Kretingos r.
Lopšelio-darţelio „Pasaka“ komanda:
Ţemaitijos regiono
Kultūros
Zita Domarkienė, direktorė,
priešmokyklinio
centras
Diana Bakstienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
ugdymo pedagogams
Baublių
Irena Raišuotienė, Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro Kartenos zonos
mokyklapradinio ugdymo mokytoja metodininkė
pradinio ugdymo
daugiafunkcis
mokytojams
centras
Salantų
Romualdas Jonauskas, Salantų gimnazijos mokytojas
Respublikos pradinio
gimnazija
metodininkas, Salantų zonos pradinio ugdymo mokytojų
ugdymo pedagogams
metodinio būrelio pirmininkas,
Dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Lietuvos edukologijos
universiteto Edukacinių tyrimų instituto direktorė
Kretingos r.
Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus
Rajono mokyklų
savivaldybės viešosios bibliotekos komanda:
bibliotekininkai
M. Valančiaus Danutė Ţiobakienė, vaikų literatūros sektoriaus vedėja,
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darbuotojomis

viešoji
biblioteka
PŠC,
J. Pabrėţos g. 8

117. Diskusija „Kaip pritraukti tėvus į
mokyklą“

kovas

118. Konferencija, skirta Antano
Baranausko jubiliejinei sukakčiai
paminėti
119. Prancūzų kalbos diktanto konkursas,
skirtas Frankofonijos dienos
paminėjimui
120. Metodinė diena ,,Gavėnia – meilės
laikas“

kovas

121. Atvira lietuvių kalbos pamoka

balandis Salantų
gimnazija

kovas

kovas

VšĮ
Pranciškonų
gimnazija
J. Pabrėţos
universitetinė
gimnazija
PŠC,
J. Pabrėţos g. 8

122. Integruota geografijos ir informacinių balandis M. Daujoto
technologijų pamoka
pagrindinė
mokykla
123. Metodinė diena „Skaitmeninių
balandis J. Pabrėţos
mokymo priemonių panaudojimas“
universitetinė
gimnazija

Rasa Grigaitienė, vaikų literatūros sektoriaus vyresnioji
bibliotekininkė
Rasa Kašinskienė, Kretingos Jurgio Pabrėţos
universitetinės gimnazijos anglų kalbos mokytoja
metodininkė
Irma Šedienė, viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Dina Antanavičienė, Jurgio Pabrėţos universitetinės
gimnazijos prancūzų kalbos mokytoja metodininkė,
prancūzų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
Meilė Alčauskienė, Marijono Daujoto pagrindinės
mokyklos tikybos vyresnioji mokytoja,
Virginija Narmontienė, Marijono Daujoto pagrindinės
mokyklos tikybos mokytoja metodininkė,
Eglė Paulikienė, Vydmantų gimnazijos tikybos vyresnioji
mokytoja,
Lina Narbutienė, Palangos pradinės mokyklos tikybos
vyresnioji mokytoja,
Irena Daukantienė, Darbėnų gimnazijos tikybos mokytoja
metodininkė, tikybos mokytojų metodinio būrelio
pirmininkė
Salantų gimnazijos komanda:
Romualdas Jonauskas, pradinio ugdymo mokytojas
metodininkas, Salantų zonos pradinio ugdymo mokytojų
metodinio būrelio pirmininkas,
Jūratė Ţiobienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja
Mindaugas Razma, informacinių technologijų vyresnysis
mokytojas
Rajono informacinių technologijų mokytojai
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Klasių auklėtojams
Lietuvių kalbos
mokytojams
Prancūzų kalbos
mokytojams
Dorinio ugdymo
mokytojams

Salantų zonos pradinių
klasių mokytojams

Informacinių
technologijų
mokytojams
Informacinių
technologijų
mokytojams

124. Integruota lietuvių kalbos, šokio ir
muzikos pamoka „Kai parskrenda
gandrai“

balandis S. Daukanto
pagrindinė
mokykla

125. Olimpiada „Futboliukas“

balandis

126. Projekto „Gamtą mylėsi – sveikatą
turėsi“ pristatymas

balandis

127. Šokio projektas „Terpsichorės
pavilioti“

balandis

128. Atvira integruota pamoka „Muzikos
spalva“

balandis

129. Ţemaitijos regiono kuriančių mokinių balandis
šventė
130. Renginys, skirtas Ţemaitės
balandis
jubiliejiniams metams paminėti

Simono Daukanto pagrindinės mokyklos komanda:
Mokytojams
Regina Katkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
Judita Leščiauskienė, choreografijos mokytoja
metodininkė,
Daiva Beivydienė, muzikos mokytoja metodininkė
L.-d. „Eglutė“ Vida Simaitienė, lopšelio-darţelio „Eglutė“ direktorė,
Ikimokyklinio ir
pedagogų darbo grupė
priešmokyklinio
ugdymo pedagogams
M-d. „Ţibutė“ Mokyklos-darţelio „Ţibutė“ komanda:
Ikimokyklinio ir
Nijolė Viskontienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
priešmokyklinio
auklėtoja metodininkė;
ugdymo pedagogams
Sigita Narvydienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji
auklėtoja,
Dalia Čekanauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja,
Loreta Pucienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji
auklėtoja,
Rūta Šiaulienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji
auklėtoja,
Laima Pikiotienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji
auklėtoja
J. Pabrėţos
Aurimas Bajoras, Jurgio Pabrėţos universitetinės
Menų mokytojams
universitetinė gimnazijos choreografijos mokytojas,
gimnazija
Roberta Bajorė, Kretingos meno mokyklos choreografijos
mokytoja
Darbėnų
Darbėnų gimnazijos komanda:
Muzikos mokytojams
gimnazija
Birutė Jašinskienė, muzikos mokytoja metodininkė,
Dalia Raišienė, pradinio ugdymo mokytoja
Vydmantų
Vydmantų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos
Lietuvių kalbos
gimnazija
mokytojams
Salantų
Salantų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos
Mokytojams
gimnazija,
Ţemaitės
muziejus
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131. Matematikos viktorina 7-8 kl.
komandoms

Regina Viskontienė, Marijono Daujoto pagrindinės
mokyklos matematikos vyresnioji mokytoja

Matematikos
mokytojams

132.

Inga Kutelienė, Vydmantų gimnazijos muzikos mokytoja
metodininkė
Regina Anuţienė, Darbėnų gimnazijos rusų kalbos
mokytoja metodininkė
Aurelija Orlovienė, Jurgio Pabrėţos universitetinės
gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė

Muzikos mokytojams

Rasa Bumblienė, Salantų gimnazijos biologijos mokytoja
metodininkė
Robertas Gindulis, Marijono Daujoto pagrindinės
mokyklos istorijos vyresnysis mokytojas

Biologijos
mokytojams
Istorijos, geografijos
mokytojams

133.
134.

135.
136.

137.

balandis M. Daujoto
pagrindinė
mokykla
Atvira muzikos pamoka
balandis Vydmantų
gimnazija
Tęstinis projektas „Mokomės
balandis Darbėnų
bendraudami“
gimnazija
Integruota biologijos, chemijos ir
balandis J. Pabrėţos
fizikos dalykų gamtamokslinė
universitetinė
konferencija
gimnazija
Konferencija, skirta Ţemės dienai
balandis Salantų
gimnazija
Konferencija „Lietuvių emigracija“
balandis M. Daujoto
pagrindinė
mokykla
Apskritas stalas „Muzikos dėstymas ir balandis PŠC,
vertinimas skirtinguose koncentruose“
J. Pabrėţos g. 8

138. Madų šventė „Ţalia stotelė“

139. Mokyklos paţangos projektas
„Skaityk, mąstyk, paţink“

Daiva Beivydienė, Simono Daukanto pagrindinės
mokyklos muzikos mokytoja metodininkė, muzikos
mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
balandis Darbėnų
Darbėnų gimnazijos komanda:
gimnazija
Daiva Katkutė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
metodininkė,
Edita Glioţerienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam
ugdymui
balandis PŠC,
Asta Sabaliauskienė, Marijos Tiškevičiūtės mokyklos
J. Pabrėţos g. 8 vyresnioji auklėtoja

Rusų kalbos
mokytojams
Biologijos, chemijos,
fizikos mokytojams

Muzikos mokytojams

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogams

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogams
140. „Sėkmės istorijos“
balandis PŠC,
Jūratė Balčytienė, lopšelio-darţelio „Pasaka“
Ikimokyklinio
J. Pabrėţos g. 8 ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo pedagogams
ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė
141. Apskritas stalas ,,Mokinių motyvacijos balandis Darbėnų
Darbėnų gimnazijos komanda:
Darbėnų zonos
skatinimas“
gimnazija
Aurelija Laureckienė, pradinio ugdymo mokytoja
pradinio ugdymo
metodininkė, Darbėnų zonos pradinio ugdymo metodinio mokytojams
būrelio pirmininkė,
Arina Jašinskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
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142. Rajono fizikos mokytojų konsultuotų balandis PŠC,
mokinių projektinių darbų pristatymas.
J. Pabrėţos g. 8
143. Praktinis mokymas „Šiuolaikinis šokis balandis M. Daujoto
vaikams“
pagrindinė
mokykla
144. Praktiniai mokymai „Lietuvių liaudies balandis VšĮ
folklorinių šokių mokymasis.
Pranciškonų
Ruošimasis projektui „Suk suk ratelį“
gimnazija
145. Tikybos mokytojų metodinio būrelio geguţė PŠC,
susirinkimas „2014-2015 m. m.
J. Pabrėţos g. 8
veiklos analizė ir veiklos planavimas
2015-2016 m. m.“
146. Metodinė diena „Darbo su grafikos
geguţė J. Pabrėţos
programomis patirties sklaida“
universitetinė
gimnazija
147. Respublikiniai Simono Daukanto
geguţė S. Daukanto
skaitymai
pagrindinė
mokykla
148. Metodinis susirinkimas „Mokinių
geguţė VšĮ
kalbinės kompetencijos ir
Pranciškonų
kūrybiškumo ugdymas. Tarptautinio
gimnazija
ES NORD PLUS projekto
pristatymas“
149. Integruotas uţsienio kalbų projektas
geguţė VšĮ
„Kelionė per Europą“
Pranciškonų
gimnazija
150. Metodinė diena „Šokio ugdymo
geguţė PŠC,
tendencijos ir perspektyvos“
J. Pabrėţos g. 8
151. Respublikinė konferencija „Jei Tėvynė geguţė Darbėnų
aukos reikalauja“
gimnazija
152. Idėjų mugė ,,Nuo idėjos iki gaminio“ geguţė PŠC,
J. Pabrėţos g. 8

Pranas Stukanas, Jurgio Pabrėţos universitetinės
gimnazijos fizikos mokytojas ekspertas
Paulius Vaitkevičius, Marijono Daujoto pagrindinės
mokyklos šokio mokytojas

Fizikos mokytojams
Choreografijos
mokytojams

Janina Vaičekauskienė, Kartenos mokyklos-daugiafunkcio Choreografijos
centro choreografijos mokytoja metodininkė
mokytojams
Irena Daukantienė, Darbėnų gimnazijos tikybos mokytoja
metodininkė, tikybos mokytojų metodinio būrelio
pirmininkė

Tikybos mokytojams

Rajono informacinių technologijų mokytojai

Informacinių
technologijų
mokytojams
Lietuvių kalbos
mokytojams

Sigita Dirmeitienė, Simono Daukanto pagrindinės
mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Albertas Jankus, viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos Vokiečių kalbos
vokiečių kalbos mokytojas metodininkas
mokytojams

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos uţsienio kalbų
mokytojai

Uţsienio kalbų
mokytojams

Raimonda Grikšienė, mokyklos-darţelio „Ţibutė“
choreografijos vyresnioji mokytoja
Rita Tamošauskienė, Darbėnų gimnazijos istorijos
mokytoja metodininkė
Marija Šaltmerienė, Marijono Daujoto pagrindinės
mokyklos technologijų mokytoja ekspertė, technologijų
mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Choreografijos
mokytojams
Istorijos mokytojams
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Technologijų
mokytojams

153. Mokinių, turinčių specialiųjų
geguţė
ugdymo(si) poreikių, kūrybinių darbų
konkursas „Pavasario giesmė“

M. Valančiaus Rasa Embrasienė, Vydmantų gimnazijos vyresnioji
viešoji
logopedė,
biblioteka
Asta Ţiulpienė, Simono Daukanto pagrindinės mokyklos
vyresnioji logopedė,
Vaidota Vaišienė, Jokūbavo Aleksandro Stulginskio
pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė, specialioji pedagogė,
Laura Papreckienė, Jokūbavo Aleksandro Stulginskio
pagrindinės mokyklos logopedė,
Angelė Kleinauskaitė, Marijos Tiškevičiūtės mokyklos
logopedė metodininkė, logopedų, specialiųjų pedagogų
metodinio būrelio pirmininkė
L.-d.
Jolanta Rimkienė, lopšelio-darţelio ,,Voveraitė“ direktorė
„Voveraitė“

154. Šventė ,,Kol krapšties bėnt vėins
ţemaitis, lieks tekėnę sosėraitė...“

geguţė

155. Šventė-konkursas ,,Pirmokų
pirmokas“

geguţė

Darbėnų
gimnazija

156. Šventė-konkursas ,,Antrokų antrokas“ geguţė

Darbėnų
gimnazija

157. Šventė-konkursas ,,Trečiokų
trečiokas“

Darbėnų
gimnazija

geguţė

Darbėnų gimnazijos komanda:
Arina Jašinskienė, pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė,
Justina Vaičikauskienė, pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė,
Zinaida Daukantienė, pradinio ugdymo vyresnioji
mokytoja
Darbėnų gimnazijos komanda:
Arina Jašinskienė, pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė,
Ingrida Grikšienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Darbėnų gimnazijos komanda:
Arina Jašinskienė, pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė,
Genutė Narkienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
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Logopedams,
specialiesiems
pedagogams

L.-d. ,,Voveraitė“,
l. -d. ,,Pasaka“,
Vydmantų l. -d.
,,Pasagėlė“,
Palangos l. -d.
,,Ąţuoliukas“
pedagogams
Darbėnų zonos
pradinių klasių
mokytojams

Darbėnų zonos
pradinių klasių
mokytojams
Darbėnų zonos
pradinių klasių
mokytojams

158. Šventė-konkursas ,,Ketvirtokų
ketvirtokas“

geguţė

159. Apskritas stalas-susitikimas su
Klaipėdos technologijų mokytojų
metodinio būrelio nariais
160. Netradicinės pamokos netradicinėje
aplinkoje. Integruota kūno kultūros ir
geografijos pamoka „Ištvermės
lavinimas orientacinėse varţybose“
161. Folkloro projektas „Suk, suk ratelį“

geguţė

162. Apskritas stalas „Stebėsena ugdymo
procese“

geguţė

geguţė

geguţė

163. Tyrimas „Klasių vadovų darbo formos geguţė
ir jų veiklos įtaka mokinių vertybinių
nuostatų ir socialinių įgūdţių
formavimui“
164. Apskritas stalas „Naujų vertinimo ir geguţė
įsivertinimo galimybių paieškos“
165. Gerosios darbo patirties organizuojant Per

Darbėnų
gimnazija

Darbėnų gimnazijos komanda:
Arina Jašinskienė, pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė,
Dalia Raišienė, pradinio ugdymo mokytoja,
Aurelija Laureckienė, pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė, Darbėnų zonos pradinio ugdymo mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė
PŠC,
Marija Šaltmerienė, Marijono Daujoto pagrindinės
J. Pabrėţos g. 8 mokyklos technologijų mokytoja ekspertė, technologijų
mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
VšĮ
Virginija Valiūnienė, viešosios įstaigos Pranciškonų
Pranciškonų
gimnazijos kūno kultūros mokytoja metodininkė, kūno
gimnazija
kultūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Darbėnų zonos
pradinių klasių
mokytojams

Kartenos
mokykladaugiafunkcis
centras

Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro komanda:
Janina Vaičekauskienė, choreografijos mokytoja
metodininkė,
Rimantas Varkojus, muzikos vyresnysis mokytojas,
Arina Priţginaitė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja,
Daiva Norvaišienė, muzikos mokytoja metodininkė,
Tatjana Valuţienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
PŠC,
Snieguolė Šlyţiuvienė, Simono Daukanto pagrindinės
J. Pabrėţos g. 8 mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direktorių
pavaduotojų metodinio būrelio pirmininkė,
Rasa Stonkuvienė, Vydmantų gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
PŠC,
Asta Machmajeva, Simono Daukanto pagrindinės
J. Pabrėţos g. 8 mokyklos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja,
klasių auklėtojų metodinio būrelio pirmininkė

Meno dalykų
mokytojams, Kartenos
bendruomenei

PŠC,
Daiva Stonkienė, mokyklos-darţelio „Ţibutė“ pradinio
J. Pabrėţos g. 8 ugdymo mokytoja, Kretingos zonos pradinio ugdymo
mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
Kretingos r.
Snieguolė Šlyţiuvienė, Simono Daukanto pagrindinės

Kretingos zonos
pradinio ugdymo
pedagogams
Direktorių
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Technologijų
mokytojams
Kūno kultūros
mokytojams

Direktorių
pavaduotojams

Klasių auklėtojams

ugdymo proceso stebėseną sklaida
166. Kūrybinės grupės „Ugdymo proceso
stebėsena“ darbo organizavimas
167. Susirinkimas „Veiklų koregavimas
2015 m. rugsėjo – gruodţio
mėnesiams“

mokslo
metus
Per
mokslo
metus
birţelis

168. Apskritas stalas „2014-2015 m. m.
veiklos aptarimas“

birţelis

169. Gedulo ir Vilties dienos
paminėjimas

birţelis

170. Metodinis susirinkimas ,,2014-2015 birţelis
m. m. veiklos apţvalga. Veiklos
planavimas 2015-2016 m. m.“
171. Metodinė diena „2014-2015 m. m.
birţelis
veiklos apţvalga. Veiklos planavimas
2015-2016 m. m.“
172. Rajono metodinių būrelių susirinkimai rugsėjis
173. Dainų festivalis „Gyvenimas yra
daina“

rugsėjis

174. Europos kalbų dienos paminėjimas

rugsėjis

175. Pleneras „Rudens mozaika“

rugsėjis

mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direktorių
pavaduotojų metodinio būrelio pirmininkė
Snieguolė Šlyţiuvienė, Simono Daukanto pagrindinės
mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direktorių
pavaduotojų metodinio būrelio pirmininkė
J. Pabrėţos
Aidas Kutelis, Jurgio Pabrėţos universitetinės gimnazijos
universitetinė informacinių technologijų mokytojas metodininkas, rajono
gimnazija
informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio
pirmininkas
PŠC,
Judita Leščiauskienė, Simono Daukanto pagrindinės
J. Pabrėţos g. 8 mokyklos vyresnioji choreografijos mokytoja,
choreografijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
Kūlupėnų
Dalia Šimonienė, Jurgio Pabrėţos universitetinės
geleţinkelio
gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė,
stotis
Vilma Gnedojienė, Jurgio Pabrėţos universitetinės
gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė,
Regina Norvaišienė, Simono Daukanto pagrindinės
mokyklos istorijos mokytoja metodininkė
PŠC,
Dalia Puškorienė, Darbėnų gimnazijos
J. Pabrėţos g. 8 socialinė pedagogė ekspertė, socialinių pedagogų
metodinio būrelio pirmininkė
PŠC,
Asta Machmajeva, Simono Daukanto pagrindinės
J. Pabrėţos g. 8 mokyklos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja,
klasių auklėtojų metodinio būrelio pirmininkė
PŠC,
Metodinių būrelių pirmininkai
J. Pabrėţos g. 8
J. Pabrėţos
Rasa Kašinskienė, Jurgio Pabrėţos universitetinės
universitetinė gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė, anglų
gimnazija
kalbos metodinio būrelio pirmininkė
Švietimo
Uţsienio kalbų mokytojai
įstaigos
L.-d. „Pasaka“ Lopšelio-darţelio „Pasaka“ komanda:
Zita Domarkienė, direktorė,
Diana Bakstienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
ugdymo
įstaigos
PŠC,
J. Pabrėţos g. 8
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pavaduotojams
Direktorių
pavaduotojų kūrybinės
grupės nariams
Informacinių
technologijų
mokytojams
Choreografijos
mokytojams

Socialiniams
pedagogams
Klasių auklėtojams

Mokytojams,
pedagogams
Uţsienio kalbų
mokytojams
Uţsienio kalbų
mokytojams
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogams

176. Susirinkimas ,,Ugdymo turinio
aktualijos“
177. Tarptautinės muzikos dienos
paminėjimas
178. Konferencija „Ugdymo karjerai
patirtys ir iššūkiai“
179. Integruota matematikos ir
informacinių technologijų pamoka
180. Saviraiškos projektas „Vaikų rankos
dţiugina ţemę“

181. Konferencija „Mokinių ugdymas
karjerai“
182. Metodinė diena ,,Nuo ko priklauso
mokymosi sėkmė?“
183. Rudenėlio šventė

184. Apskritas stalas „Logopedų ir
specialiųjų pedagogų veiklos
aktualijos dirbant su mokiniais“

Skaistė Kulberkienė, dailės ir technologijų mokytoja,
priešmokyklinio ugdymo pedagogė
rugsėjis PŠC,
Marija Šaltmerienė, Marijono Daujoto pagrindinės
J. Pabrėţos g. 8 mokyklos technologijų mokytoja ekspertė, technologijų
mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
spalis
Vydmantų
Inga Kutelienė, Vydmantų gimnazijos muzikos mokytoja
gimnazija
metodininkė
spalis
J. Pabrėţos
Snieguolė Jandalovienė, Jurgio Pabrėţos universitetinės
universitetinė gimnazijos skaityklos vedėja
gimnazija
spalis
J. Pabrėţos
Aidas Kutelis, Jurgio Pabrėţos universitetinės gimnazijos
universitetinė informacinių technologijų mokytojas metodininkas, rajono
gimnazija
informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio
pirmininkas
spalis
M.-d. „Ţibutė“ Mokyklos-darţelio „Ţibutė“ komanda:
Sigita Narvydienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji
auklėtoja,
Dalia Čekanauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja,
Rūta Šiaulienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja
spalis
J. Pabrėţos
Snieguolė Jandalovienė, Jurgio Pabrėţos universitetinės
universitetinė gimnazijos skaityklos vedėja
gimnazija
spalis
Jokūbavo A. Vaidota Vaišienė, Jokūbavo Aleksandro Stulginskio
Stulginskio
pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja
pagrindinė
metodininkė
mokykla
spalis
Darbėnų
Darbėnų gimnazijos komanda:
gimnazija
Ingrida Grikšienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja,
Edita Glioţerienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
metodininkė
lapkritis PPT
Angelė Kleinauskaitė, Marijos Tiškevičiūtės mokyklos
J. Pabrėţos g. 8 logopedė metodininkė, specialiųjų pedagogų, logopedų
metodinio būrelio pirmininkė
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Technologijų
mokytojams
Muzikos mokytojams
Klasių auklėtojams,
mokytojams
Informacinių
technologijų
mokytojams
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogams

Klasių auklėtojams

Kartenos zonos
pradinio ugdymo
mokytojams
Darbėnų zonos
pradinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogams
Specialiesiems
pedagogams,
logopedams

185. Rusų kalbos dailyraščio konkursas
„Rašom graţiai ir taisyklingai“

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

Aurelija Cegelnikienė, viešosios įstaigos Pranciškonų
gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė, rusų kalbos
mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Eugenija Daniuk, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos
rusų kalbos mokytoja ekspertė
Susitikimas-apskritas stalas su
lapkritis VšĮ
Alvyra Bončkienė, Kartenos mokyklos-daugiafunkcio
viešosios įstaigos Pranciškonų
Pranciškonų
centro bibliotekos vedėja, bibliotekininkų metodinio
gimnazijos bibliotekos darbuotojais
gimnazija
būrelio pirmininkė
Festivalis „Vaikystės ruduo“
lapkritis M.
Marijos Tiškevičiūtės mokyklos komanda:
Tiškevičiūtės Jolanta Gecevičienė, muzikos mokytoja metodininkė,
mokykla
Birutė Bendikienė, choreografijos mokytoja metodininkė
Etnokultūrinis projektas „Senolių
lapkritis VšĮ Kretingos Vaiva Ţekonienė, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro
išmintis byloja“
technologijos ir lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja,
verslo mokykla Graţina Ramančiūnienė, Marijono Daujoto pagrindinės
mokyklos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja,
Indrė Ivoncienė, viešosios įstaigos Kretingos technologijos
ir verslo mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Respublikinis projektas-konkursas
gruodis L.-d. „Pasaka“ Lopšelio-darţelio „Pasaka“ komanda:
„Ţiemos magija“
Zita Domarkienė, direktorė,
Diana Bakstienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Jūratė Balčytienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji
auklėtoja
Teatro savaitė ,, Kai pasakos atgyja...“ gruodis Darbėnų
Aurelija Laureckienė, Darbėnų gimnazijos pradinio
gimnazija
ugdymo mokytoja metodininkė, Darbėnų zonos pradinio
ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
Metodinė diena „Kūrybiškumo
gruodis J. Pabrėţos
Rajono informacinių technologijų mokytojai
ugdymo informacinių technologijų
universitetinė
pamokoje pasiekimai ir problemos“
gimnazija
Lietuvos mokinių informatikos
gruodis J. Pabrėţos
Rajono informacinių technologijų mokytojai
olimpiada (rajoninis etapas)
universitetinė
gimnazija
Adventinis koncertas
gruodis Jokūbavo A. Rita Valiukienė, Jokūbavo Aleksandro Stulginskio
Stulginskio
pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja metodininkė
pagrindinė
lapkritis M. Daujoto
pagrindinė
mokykla
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Rusų kalbos
mokytojams

Bibliotekininkams

Choreografijos ir
muzikos mokytojams
Mokytojams

Respublikos
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogams
Pradinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogams
Informacinių
technologijų
mokytojams
Informacinių
technologijų
mokytojams
Muzikos mokytojams

mokykla
194. Atvira integruota muzikos ir lietuvių
kalbos pamoka „Oi atvaţiuoja lėliu
Kalėda“
195. Meninio skaitymo konkursas
,,Ţemaitiu ţemie – ţemaitiu kalba“

gruodis

Vydmantų
gimnazija

Inga Kutelienė, Vydmantų gimnazijos muzikos mokytoja
metodininkė

Muzikos, lietuvių
kalbos mokytojams

gruodis

J. Pabrėţos
universitetinė
gimnazija

Jurgio Pabrėţos universitetinės gimnazijos komanda:
Lietuvių kalbos
Jadvyga Mieţetienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, mokytojams
Milda Šukienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

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

Renginio pavadinimas, veikla

Data

196. Mokymai „Darbo interaktyvia lenta
pagrindai“
197. Paroda „Vabalai“

sausisgruodis
sausis

198. Paroda „Gamtą mylėsi – sveikatą
turėsi“

sausis

199. Skaitymai „Aktyviųjų metodų
sausis
panaudojimas ekonomikos pamokose“
200. Foto nuotraukų paroda „Paţinkime
vasaris
Ţemaitiją“
201. Vaikų piešinių paroda „Tokią aš
matau gimtinę“

vasaris

202. Paroda „Maţi vaikeliai – puikūs
darbeliai“
203. Paroda „Dar esu“

vasaris
kovas

Vieta

Lektoriai, vykdytojai, atsakingi

Kam skirtas renginys Pastabos

VIEŠOJI VEIKLA
PŠC,
Rima Ramoškienė, pedagogų švietimo centro metodininkė Kūrybinės grupės
J. Pabrėţos g. 8
nariams
PŠC,
Egidijus Buoţius, viešosios įstaigos Pranciškonų
Mokytojams, rajono
J. Pabrėţos g. 8 gimnazijos technologijų mokytojas
bendruomenei
PŠC,
Mokyklos-darţelio „Ţibutė“ komanda:
Mokytojams, rajono
J. Pabrėţos g. 8 Nijolė Viskontienė, auklėtoja metodininkė,
bendruomenei
Sigita Narvydienė, vyresnioji auklėtoja,
Dalia Čekanauskienė, vyresnioji auklėtoja
PŠC,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė
Ekonomikos
J. Pabrėţos g. 8
mokytojams
PŠC,
Lopšelio-darţelio ,,Ţilvitis“ komanda:
Mokytojams, rajono
J. Pabrėţos g. 8 Danutė Terleckienė, auklėtoja metodininkė,
bendruomenei
Virginija Mockuvienė, auklėtoja metodininkė
„Špitolė“,
Lopšelio-darţelio „Ţilvitis“ komanda:
Mokytojams, rajono
Vilniaus g. 3 Vilma Balsevičienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji
bendruomenei
auklėtoja,
Virginija Sendravičiutė, auklėtoja metodininkė
PŠC,
Roma Vitkuvienė, Rūdaičių mokyklos ikimokyklinio
Mokytojams, rajono
J. Pabrėţos g. 8 ugdymo vyresnioji auklėtoja
bendruomenei
PŠC,
Vytautas Kusas, dailininkas, poetas, muziejininkas
Mokytojams, rajono
J. Pabrėţos g. 8
bendruomenei
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204. Velykinė mokytojų kūrybinių darbų
paroda
205. Skaitymai „Sėkmės istorijos“
206.
207.
208.
209.
210.

211.
212.

213.
214.

215.

balandis PŠC,
Technologijų mokytojai
J. Pabrėţos g. 8
balandis PŠC,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė
J. Pabrėţos g. 8
Paroda „Kryţelis prie kryţelio“
balandis PŠC,
Diana Ţukauskaitė, Kretingos rajono kultūros centro
J. Pabrėţos g. 8 personalo specialistė
Paroda „Pokalbiai“
geguţė PŠC,
Valdonija Karaliūnienė, Jurgio Pabrėţos universitetinės
J. Pabrėţos g. 8 gimnazijos dailės mokytoja ekspertė, mokiniai
Paroda „Kitaip“
geguţė PŠC,
Ramunė Grikštaitė, Baublių mokyklos-daugiafunkcio
J. Pabrėţos g. 8 centro dailės mokytoja
Skaitymai „Sėkmės istorijos“
geguţė PŠC,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė
J. Pabrėţos g. 8
Metodinių ugdymo priemonių paroda birţelis PŠC,
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos
„Ikimokyklinio amţiaus vaikų
J. Pabrėţos g. 8
kūrybiškumo skatinimas“
Paroda „Moliūgėlio kelionė į pasakų birţelis PŠC,
Lopšelio-darţelio „Pasaka“ bendruomenė
šalį“
J. Pabrėţos g. 8
Paroda „Vaiko kelias į graţią kalbą“ birţelis PŠC,
Lopšelio-darţelio „Ąţuoliukas“ komanda:
J. Pabrėţos g. 8 Audronė Domarkienė, vyresnioji logopedė,
Agnė Stuopelienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,
Lina Valiuvienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Skaitymai „Mano sėkminga patirtis“ birţelis PŠC,
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė
J. Pabrėţos g. 8
Skaitymai „Vokiečių kalbos mokymo birţelis VšĮ
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė
įvairovė“
Pranciškonų
gimnazija
Skaitymai „Mano sėkmingiausia
birţelis Kartenos
Gėnė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė
istorija“
mokyklosdaugiafunkcio
centro
Kalniškių
pradinio
ugdymo
skyrius
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Mokytojams, rajono
bendruomenei
Ikimokyklinio
ugdymo pedagogams
Mokytojams, rajono
bendruomenei
Mokytojams, rajono
bendruomenei
Mokytojams, rajono
bendruomenei
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogams
Mokytojams, rajono
bendruomenei
Mokytojams, rajono
bendruomenei
Mokytojams, rajono
bendruomenei

Etikos mokytojams
Vokiečių kalbos
mokytojams
Kartenos zonos
pradinio ugdymo
mokytojams

216. Paroda „Keramikos interpretacijos“
217.

218.
219.
220.

221.
222.
223.

rugsėjis

PŠC,
Lina Nikartienė, Kretingos meno mokyklos dailės
J. Pabrėţos g. 8 mokytoja metodininkė
Paroda „Akimirkos“
rugsėjis PŠC,
Švietimo skyrius,
Comenius Regio projektų pristatymas
J. Pabrėţos g. 8 S. Daukanto pagrindinės mokyklos ir Kartenos mokyklosdaugiafunkcio centro bendruomenės
Nuotraukų paroda „Laiko trapumas“ spalis
PŠC,
TAU klausytojų fotografijos mėgėjų bendrija
J. Pabrėţos g. 8
Paroda „Tegu prabyla natos“
spalis
PŠC,
Ingrida Taujanskienė, Salantų meno mokyklos dailės
J. Pabrėţos g. 8 vyresnioji mokytoja
Paroda „Išsipildţiusi svajonė“
lapkritis PŠC,
Antanas Mockus, Darbėnų gimnazijos technologijų
J. Pabrėţos g. 8 mokytojas metodininkas,
Modesta Mockutė, Grūšlaukės pagrindinės mokyklos
technologijų mokytoja
Paroda „Šilko magija“
lapkritis PŠC,
Danutė Vasiliauskienė, Trečiojo amţiaus universiteto
J. Pabrėţos g. 8 studentė
Paroda „Ţiemos magija ant kalėdinio gruodis PŠC,
Technologijų mokytojai
stalo“
J. Pabrėţos g. 8
Fotografijų paroda „Mano miestas – gruodis PŠC,
Gina ir Jonas Tiškai, Trečiojo amţiaus universiteto
Kretinga“
J. Pabrėţos g. 8 studentai
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Mokytojams, rajono
bendruomenei
Mokytojams, rajono
bendruomenei
Mokytojams, rajono
bendruomenei
Mokytojams, rajono
bendruomenei
Mokytojams, rajono
bendruomenei

Mokytojams, rajono
bendruomenei
Mokytojams, rajono
bendruomenei
Mokytojams, rajono
bendruomenei

V. TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLOS PLANAS
Tikslas. Sudaryti galimybę Kretingos rajono vyresnio amţiaus ţmonėms įgyti ţinių sveikos gyvensenos, kultūros ir meno, kraštotyros ir paţinimo, socialinės
psichologijos srityse.
Uždavinys. Organizuoti paskaitas bei kitus renginius vyresnio amžiaus žmonėms, sudaryti sąlygas jiems tikslingai praleisti laisvalaikį.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Renginio pavadinimas, veikla
Susirinkimas „Dalijamės mintimis,
idėjomis, sumanymais“
Mokymai „Programos PowerPoint
taikymas filmukų kūrime“
Šventinė popietė „Nusimeskime
vakarėjančios dienos rūką, suglauskime
širdis“
Paskaita „Kretingos miesto istorija“

Susitikimas „Kretingos miesto
architektas-kūrėjas, menininkas,
ţmogus...“
Paskaita „Sveikos gyvensenos link“

Data
sausis
sausisgruodis
sausis

vasaris

vasaris

Vieta

Lektoriai, vykdytojai, atsakingi

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
PŠC,
Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro
J. Pabrėţos g. 8 direktorė
PŠC,
Danutė Vasiliauskienė, Trečiojo amţiaus universiteto
J. Pabrėţos g. 8 studentė
Kretingos r.
Aurelija Jedenkienė, Genė Benetienė, Rima Ramoškienė,
Kultūros
pedagogų švietimo centro metodininkės
centras
Kretingos r.
Julius Kanarskas, Kretingos muziejaus direktoriaus
Kultūros
pavaduotojas muziejininkystei
centras
PŠC,
Genė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė
J. Pabrėţos g. 8

vasaris

PŠC,
J. Pabrėţos g. 8

Paskaita „Mano amţius ir gyvenimo
vasaris
tikslai: kaip būti laimingu ir
patenkintu?“
TAU Tarybos susirinkimas „Ateities
vasaris
gairės“
Mokymai „ Kompiuterinio raštingumo vasaris
pradţiamokslis”

PŠC,
J. Pabrėţos g. 8
PŠC,
J. Pabrėţos g. 8
PŠC,
J. Pabrėţos g. 8

Kam skirtas
renginys
TAU studentams
pagal sąrašą
TAU studentams
pagal sąrašą
TAU studentams

TAU Kraštotyros ir
paţinimo fakulteto
studentams
TAU Kultūros ir
meno fakulteto
studentams
Alfonsas Grikšas, Trečiojo amţiaus universiteto
TAU Sveikos
studentas
gyvensenos fakulteto
studentams
Ramunė Ţelionienė, psichologė, psichologijos magistrė, TAU Socialinės
daugelio straipsnių autorė, lektorė
psichologijos
fakulteto studentams
Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro
TAU tarybos
direktorė
nariams
Danutė Vasiliauskienė, Trečiojo amţiaus universiteto
TAU studentams
studentė
pagal sąrašą

Pastabos

10. Paskaita „Studijos TAU – aktyvaus
gyvenimo tąsa“

vasaris

11. Susirinkimas „Savanorystė – pagalba
kitam ir sau”
12. Paskaita-paroda „Gyvenu tam, kad
kurčiau”

vasaris

13. Paskaita „Aterosklerozė ir jos
pasekmės“

kovas

kovas

14. Paskaita „Ką galiu padovanoti
kovas
jaunesniajai kartai? Efektyvūs santykiai
su ţmonėmis“

Kretingos r.
Vladislovas Domarkas, Kretingos garbės pilietis, buvęs
Kultūros
KTU rektorius, švietimo ir mokslo ministras, diplomatas
centras
J. Pabrėţos g. 8 Genovaitė Ţukauskienė, Trečiojo amţiaus universiteto
studentė
Kretingos r.
Vytautas Kusas, dailininkas, poetas, fotografas,
Kultūros
muziejininkas
centras
Kretingos r.
Marytė Šidiškienė, gydytoja psichoterapeutė
Kultūros
centras
PŠC,
Ramunė Ţelionienė, psichologė, psichologijos magistrė,
J. Pabrėţos g. 8 daugelio straipsnių autorė, lektorė

15. Praktikumas „Velykiniai aksesuarai
kviling metodu”
16. Paskaita „Kretingos miesto ir rajono
lankytinos vietos“

kovas

PŠC,
J. Pabrėţos g. 8
balandis PŠC,
J. Pabrėţos g. 8

17. Koncertas – TAU studentų naujokų
krikštynos

balandis Kretingos r.
Kultūros
centras

Judita Alšauskienė, Simono Daukanto pagrindinės
mokyklos technologijų mokytoja metodininkė
Valdonė Ţiobakienė ir Rita Berţanskienė, Kretingos
rajono pedagogų švietimo centro turizmo vadybininkės

TAU studentams

TAU studentams
savanoriams
TAU studentams

TAU studentams

TAU Socialinės
psichologijos
studentams
TAU studentams
pagal sąrašą
TAU Kraštotyros ir
paţinimo fakulteto
studentams
TAU studentams

TAU taryba,
Adelė Mazeliauskienė, pedagogų švietimo centro
direktorė,
Aurelija Jedenkienė, Genė Benetienė, Rima Ramoškienė,
pedagogų švietimo centro metodininkės
18. Paskaita „Pozityvumo paieška realybėje balandis PŠC,
Jeronimas Laucius, rašytojas, leidyklos „Trys
TAU Socialinės
ir savyje. Emocijų valdymas“
J. Pabrėţos g. 8 ţvaigţdutės“ direktorius
psichologijos
fakulteto studentams
19. Paskaita „Maistas be E“
balandis PŠC,
Dr. Rimantas Vaitkus, Švietimo ir mokslo ministerijos TAU Sveikos
J. Pabrėţos g. 8 viceministras
gyvensenos fakulteto
studentams
20. Paskaita „Stalo įrankiai, serviravimas, balandis PŠC,
Marija Šaltmerienė, Marijono Daujoto pagrindinės
TAU Kultūros ir
elgsena prie stalo ir valgymo procesas“
J. Pabrėţos g. 8 mokyklos technologijų mokytoja ekspertė,
meno fakulteto
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21. Mokymai „Dekupaţo naujovės –
Sospeso transparente“
22. Paskaita-diskusija „Kokie europiečiai
yra lietuviai“

Ada Bastienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos
technologijų vyresnioji mokytoja
Lina Rekašienė, dailininkė

27. Paskaita „Efektyvaus bendravimo
ABC“

balandis PŠC,
J. Pabrėţos g. 8
balandis Kretingos r.
Doc. Dr. Nerija Putinaitė, klubo „Civitas“ lektorė
Kultūros
centras
balandis Darbėnai
Aurelija Jedenkienė, pedagogų švietimo centro
metodininkė,
Pranas Andriejaitis, Trečiojo amţiaus universiteto
studentas
balandis Olandija
Aurelija Jedenkienė, Genė Benetienė, Rima Ramoškienė,
pedagogų švietimo centro metodininkės, TAU taryba
geguţė Kretingos r.
Julius Kanarskas, Kretingos muziejaus direktoriaus
pavaduotojas muziejininkystei
geguţė Kretingos r.
Egidijus Girtavičius, kosmoenergetikas
Kultūros
centras
geguţė PŠC,
Linga Švanienė, psichoterapeutė (tel. 8679 66811,
J. Pabrėţos g. 8 Gargţdai)

28. Paskaita „Kretingos miesto istorija”

geguţė

29. Finansininko konsultacija „Ar verta
aklai tikėti ekonomikos ekspertais?“

geguţė

30. Ekskursija į Vengriją

geguţė

31. Paskaita „Ar Lietuvos valdţioms rūpi
socialinis teisingumas?“

geguţė

32. Fotografijų paroda „Ţvelgiu, matau,

geguţė

23. Akcija „Senjore, pasodinki medį“

24. Ekskursija į Olandiją
25. Edukacinė išvyka „Kretingos rajono
vakarinės dalies keliais”
26. Paskaita „Kosmoenergetika senjorui“

studentams
TAU studentams
pagal sąrašą
TAU studentams

TAU studentams

TAU studentams
TAU studentams

TAU Kraštotyros ir
paţinomo fakulteto
studentams
TAU Socialinės
psichologijos
fakulteto studentams
Kretingos r.
TAU Sveikos
Julius Kanarskas, Kretingos muziejaus direktoriaus
Kultūros
gyvensenos fakulteto
pavaduotojas muziejininkystei
centras
studentams
PŠC,
Doc. dr. Aušra Maldeikienė
TAU Kultūros ir
J. Pabrėţos g. 8
meno fakulteto
studentams
Vengrija
Aurelija Jedenkienė, Genė Benetienė, Rima Ramoškienė, TAU studentams
pedagogų švietimo centro metodininkės, TAU taryba
Kretingos r.
Dr. Kęstutis K. Girnius, klubo „Civitas“ lektorius
TAU studentams
Kultūros
centras
PŠC,
Juozas Gricius, Jonas Tiškus, Trečio amţiaus
TAU foto- video
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įamţinu“
33. Ekskursija „Aukštaitijos nacionalinio
parko įţymybės”
34. Mokslo metų pradţios šventė

geguţė
spalis

35. Paskaita „Šventinė, proginė apranga bei spalis
išvaizda”

J. Pabrėţos g. 8 universiteto studentai, TAU taryba
Aukštija
Angelė Paulauskienė, Danutė Vasiliauskienė, Trečiojo
amţiaus universiteto studentės
Kretingos r.
Aurelija Jedenkienė, Genė Benetienė, Rima Ramoškienė,
Kultūros
pedagogų švietimo centro metodininkės, TAU taryba
centras
Kretingos r.
Marija Šaltmerienė, Marijono Daujoto pagrindinės
Kultūros
mokyklos technologijų mokytoja ekspertė
centras
PŠC,
Gina ir Jonas Tiškai, Trečiojo amţiaus universiteto
J. Pabrėţos g. 8 studentai
PŠC,
Genovaitė Ţukauskienė, Trečiojo amţiaus universiteto
J. Pabrėţos g. 8 studentė
PŠC,
Klaipėdos visuomenės sveikatos centro lektoriai
J. Pabrėţos g. 8

36. Fotografijų paroda „Mano miestas –
Kretinga”
37. Mokymai „Šlepečių, pirštinių, riešinių
vėlimas”
38. Paskaita „Maistas, kuris gydo“

spalis

39. Ekskursija „Per Kuršių Nerijos kopas”

spalis

40. Paskaita „Ţmonių tarpusavio santykiai
– tai groţis ir sveikata“

lapkritis Kretingos r.
Kultūros
centras
lapkritis Kretingos r.
Kultūros
centras
lapkritis PŠC,
J. Pabrėţos g. 8
lapkritis Kretingos r.
Kultūros
centras
lapkritis PŠC,
J. Pabrėţos g. 8

41. Paskaita „Alternatyvioji medicina”
42. Tapybos ant šilko darbų paroda „Šilko
magija”
43. Paskaita „Tautiniai papročiai ir
tradicijos”
44. Popietė „Poezijos pavilioti”

spalis
spalis

Kuršių nerija

Aurelija Jedenkienė, pedagogų švietimo centro
metodininkė
Aušra Mizgirienė
Vilimantas Zablockis, metafizikos mokslų daktaras
Danutė Vasiliauskienė, Trečiojo amţiaus universiteto
studentė

studijos studentai
TAU studentams
TAU studentams

TAU studentams

TAU studentams
TAU studentams
pagal sąrašą
TAU Sveikos
gyvensenos fakulteto
studentams
TAU studentams
TAU Kraštotyros ir
paţinimo fakulteto
studentams
TAU Sveikos
gyvensenos fakulteto
studentams
TAU studentams

Prof. dr. Libertas Klimka – etnologas, VEU profesorius TAU studentams
Aušrinė Zulumskytė, Kretingos rajono Kultūros centro
meno skyriaus renginių organizatorė
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TAU Kultūros ir
meno fakulteto
studentams

45. Mokymai „Šv. Kalėdų belaukiant”
46. Išvyka į Klaipėdos muzikinį teatrą
47. Paskaita „Kaip išvengti psichologinių
traumų”
48. Paskaita „Kalbos kultūra. Bendravimo
ir komplimento menas”.
49. Paskaita „Gyvenimo spalvos“
50. Popietė „Liaudies ţaidimų ir šokių
sūkury”

lapkritis PŠC,
Judita Alšauskienė, S. Daukanto pagrindinės mokyklos
J. Pabrėţos g. 8 technologijų mokytoja metodininkė
lapkritis Klaipėda
Genė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė
gruodis Kretingos r.
Dr. Paulius Skruibis – psichologas, VU Filosofijos
Kultūros
fakulteto dėstytojas
centras
gruodis Kretingos r.
Virginija Rudavičienė, Všį Pranciškonų gimnazijos
Kultūros
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
centras
gruodis PŠC,
Daiva Martinkuvienė, Jurgio Pabrėţos universitetinės
J. Pabrėţos g. 8 gimnazijos psichologė
gruodis

51. Apskritasis stalas „Savanoriauju ir
gruodis
mokausi“ tarptautinei savanorių dienai
paţymėti

Kretingos r.
Kultūros
centras
PŠC,
J. Pabrėţos g. 8

Vanda Stanionienė, Jonas Tiškus, Trečiojo amţiaus
universiteto studentai, TAU taryba
Genovaitė Ţukauskienė, Trečiojo amţiaus universiteto
studentė
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TAU studentams
pagal sąrašą
TAU studentams
TAU Socialinės
psichologijos
fakulteto studentams
TAU studentams

TAU Sveikos
gyvensenos fakulteto
studentams
TAU studentams

TAU studentams
savanoriams

VI. TURIZMO VEIKLOS PLANAS
Tikslas. Patraukliai reprezentuoti Kretingos rajono turistinius išteklius siekiant pritraukti daugiau lankytojų ir didinti Kretingos rajono ţinomumą.
Uždavinys. Užtikrinti efektyvią turizmo informacijos sklaidą.
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, veikla

Data

1. Kretingos stendo pristatymas
sausis
tarptautinėje turizmo ir aktyvaus
laisvalaikio parodoje ADVENTUR
2015
2. Kretingos stendo pristatymas
vasaris
tarptautinėje turizmo parodoje Rygoje
BALTOUR 2015 (Latvija)
3. Paskaita „Kretinga vakar, šiandien ir vasaris
rytoj“

4.

5.

6.

7.

Vieta

Vykdytojai

KRETINGOS RAJONO TURIZMAS
Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo
vadybininkės:
Valdonė Ţiobakienė, Rita Berţanskienė

Lietuvos parodų ir
kongresų centras
„Litexpo“,
Laisvės pr.5,
Vilnius

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo
vadybininkės:
Valdonė Ţiobakienė, Rita Berţanskienė
PŠC,
Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo
J.Pabrėţos g. 8 vadybininkės:
Valdonė Ţiobakienė, Rita Berţanskienė,
istorikas Julius Kanarskas
Fotografijos konkurso „Po Kretingos kovas
Kretingos r.
Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo
kraštą tu keliauk ir nuostabią akimirką
turizmo
vadybininkės:
pagauk“ paskelbimas
informacija,
Valdonė Ţiobakienė, Rita Berţanskienė
Vilniaus g. 2B
Susitikimas-diskusija su verslo ir
kovas
Kretingos r.
Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo
valdţios atstovais „Turizmo srities
savavaldybė, vadybininkės:
teisės aktų pasikeitimai“
Savanorių g. Valdonė Ţiobakienė, Rita Berţanskienė,
29A
Klaipėdos rajono TIC direktorė Daiva Buivydienė
Fotografijos konkurso „Po Kretingos balandis Kretingos r.
Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo
kraštą tu keliauk ir nuostabią akimirką
turizmo
vadybininkės:
pagauk“ parodos atidarymas,
informacija,
Valdonė Ţiobakienė, Rita Berţanskienė
nugalėtojų apdovanojimai.
Vilniaus g. 2B
Naujo SPA „Mėguvos kaimas“ ir
geguţė Venecijos aklg. Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo
viešbučio „Meguva Resort Hotel“
4, Ţibininkai, vadybininkės:
centro pristatymas
Kretingos r.
Valdonė Ţiobakienė, Rita Berţanskienė
Ryga, Latvija

Kam skirtas
renginys

Pastabos

ADVENTUR
parodos lankytojams

BALTOUR parodos
lankytojams
Klaipėdos regiono
gidams

Kretingos rajono
bendruomenei

Kretingos rajono
valdţios ir verslo
atstovams
Kretingos rajono
bendruomenei

Kretingos rajono
tarybos nariams

Renginys
skirtas
tarptautinei
gido dienai

8. Loterija „Atsakyk ir laimėk“

birţelis

Kretingos r.
Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo
turizmo
vadybininkės:
informacija,
Valdonė Ţiobakienė, Rita Berţanskienė
Vilniaus g. 2B

9. Kretingos rajono turistinių išteklių
pristatymas „Aktyvios pramogos
Kretingos krašte“

rugsėjis

Kretingos r.
Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo
turizmo
vadybininkės:
informacija,
Valdonė Ţiobakienė, Rita Berţanskienė
Vilniaus g. 2B

10. Kretingos rajono turistinių išteklių
rugsėjis
pristatymas renginyje „Palangos stalas
2015“
11. Ekskursija „Rudens spalvos dvaro
spalis
parke“
12. Ekskursija „Chodkevičiaus pėdsakai
Kretingoje“
13. Kalėdinė loterija „Keliauk po
šventiškai pasipuošusią Kretingą ir
laimėk“

Basanavičiaus Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo
g., Palanga
vadybininkės:
Valdonė Ţiobakienė, Rita Berţanskienė
Kretingos
Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo
muziejaus
vadybininkės:
parkas
Valdonė Ţiobakienė, Rita Berţanskienė
lapkritis Kretingos
Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo
miestas
vadybininkės:
Valdonė Ţiobakienė, Rita Berţanskienė
gruodis Kretingos r.
Kretingos rajono pedagogų švietimo centro turizmo
turizmo
vadybininkės:
informacija,
Valdonė Ţiobakienė, Rita Berţanskienė
Vilniaus g. 2B

Šv. Antano atlaidų ir
Kretingos miesto
šventės svečiams,
turizmo informacijos
patalpų lankytojams
Turizmo
informacijos centrų
darbuotojams,
ţiniasklaidos
atstovams
Renginio
lankytojams

Renginys
skirtas
tarptautinei
turizmo
dienai

Kretingos rajono
bendruomenei
Kretingos rajono
bendruomenei
Turizmo
informacijos patalpų
lankytojams

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro 2015 m. veiklos planas papildomas ir koreguojamas pagal mokyklų uţsakymus ir rajono metodinių būrelių
veiklos planus.
PRITARTA
Kretingos rajono pedagogų švietimo centro tarybos
2015 m. sausio 12 d.
protokolu Nr. 1
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