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PATVIRTINTA 

Kretingos rajono švietimo centro  

direktoriaus 2016 m. rugsėjo 2 d. 

įsakymu Nr.V1-3 

I. VIZIJA, MISIJA, FILOSOFIJA, VERTYBĖS, STRATEGINIAI TIKSLAI 

VIZIJA 

Kretingos rajono švietimo centras – moderni, besimokanti mokinių, jaunimo ir suaugusiųjų institucija, teikianti formaliojo ir neformaliojo švietimo, mokymo(-si) visą 

gyvenimą,  švietimo pagalbos ir turizmo informavimo paslaugas. 

MISIJA 

Maksimaliai tenkinti mokinių, jaunimo ir suaugusiųjų mokymo(-si) visą gyvenimą bei pažintinius poreikius taikant lanksčias darbo formas, profesionalius metodus, 

naujausias informacines technologijas, didinti ugdymo įstaigų bendruomenių narių psichologinį atsparumą ir ugdymo(-si) veiksmingumą teikiant specialiąją pedagoginę ir 

psichologinę pagalbą. 

FILOSOFIJA 

„Kas siekia išminties ir laimės, turi nuolat keistis“. /Konfucijus/ 

VERTYBĖS 

 Tolerancija ir empatija; 

 Demokratiškumas ir lygios galimybės; 

 Noras tobulėti ir keistis; 

 Atsakomybė ir komandinis darbas; 
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 Pagarba švietimo bei kultūros tradicijoms. 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

1. Tobulinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų kvalifikaciją, plėtoti formalaus ir neformalaus mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę.  

2. Sudaryti sąlygas asmeniui grįžti į nuoseklųjį mokymą, įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, mokytis visą gyvenimą, tobulinti įgytą 

kvalifikaciją, dalyvauti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi procese, tenkinti jaunimo laisvalaikio užimtumo ir pažinimo poreikius. 

3. Didinti specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų (iki 21 metų) ugdymosi veiksmingumą, teikti reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą psichologinių, 

asmenybės ir bendravimo problemų turintiems asmenims (vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams). 

4. Plėtoti turizmo paslaugų įvairovę, užtikrinti geros kokybės ir nustatytus reikalavimus atitinkančias turizmo paslaugas.  

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI 

1. Tenkinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų gyvenimo karjerai būtinų kompetencijų tobulinimo ir mokymosi visą gyvenimą poreikius. 

2. Organizuoti mokymą(-si) iškritusiems iš nuosekliojo mokymo sistemos suaugusiems asmenims, teikiant jiems kokybišką pagrindinį ir vidurinį 

išsilavinimą bei tenkinti suaugusių asmenų neformaliojo švietimo poreikius. 

3. Sudaryti sąlygas nepilnamečiams mokiniams, turintiems mokymosi motyvacijos, elgesio problemų, negalintiems tęsti mokslo dieninėse bendrojo ugdymo 

ar kitose institucijose, įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. 

4. Asmenims nuo 14 iki 29 metų, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla 

Atviroje jaunimo erdvėje. 

5. Įvertinti rajono mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius, koordinuoti bei teikti švietimo pagalbą rajone. 

6. Efektyviai išnaudoti Kretingos miesto ir rajono turistinį potencialą, skatinti bendradarbiavimą su turizmo verslo paslaugų sektoriumi bei formuoti 

Kretingos rajono kaip patrauklios turizmo vietovės įvaizdį. 
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II. 2016 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Kretingos rajono švietimo centro 2016 metų metinės veiklos plano prioritetinis tikslas – tenkinti mokinių, jaunimo ir suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą 

poreikius kuriant bendradarbiavimo tinklą bei užtikrinant kokybišką švietimo pagalbą. 

1. Tikslas. Tenkinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų gyvenimo karjerai būtinų kompetencijų tobulinimo ir mokymosi visą gyvenimą poreikius. 

1 uždavinys. Skatinti pedagogus tobulinti dalykinę kvalifikaciją. 

2 uždavinys. Inicijuoti pedagogų gerosios patirties sklaidą organizuojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą, orientuotą į vaiko/mokinio pažangą. 

3 uždavinys. Skatinti pedagogų kūrybiškumą, saviraišką, visuomeninę veiklą. 

4 uždavinys. Sudaryti galimybę Kretingos rajono vyresnio amžiaus žmonėms įgyti žinių sveikos gyvensenos, kultūros ir meno, kraštotyros ir pažinimo, 

socialinės psichologijos srityse. 

2. Tikslas. Gerinti formaliojo ugdymo(si) kokybę bei tobulinti pagalbos mokiniui, mokytojui ir tėvams sistemą.  

1 uždavinys. Tobulinti vertinimo ir įsivertinimo sistemą,  

2 uždavinys. Tobulinti ikiprofesinio ugdymo paslaugas. 

3 uždavinys. Efektyvinti nuotolinio mokymo(si) sistemą. 

4 uždavinys. Teikti kokybišką ir savalaikę pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą. 

5 uždavinys. Tobulinti Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus ugdymo karjerai modelį. 

6 uždavinys. Teikti pagalbą mokytojams, turintiems nedidelę pedagoginę/ andragoginę patirtį. 

3. Tikslas. Kurti bendradarbiavimo tinklą, užtikrinantį kokybišką švietimo pagalbos vaikams, mokiniams, tėvams ir pedagogams paslaugų teikimą, 

prieinamumą ir veiksmingumą. 

1 uždavinys. Suteikti galimybę gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą pedagoginės psichologinės pagalbos (PPP) skyriuje kiekvienam 

Kretingos rajono mokyklų bendruomenių nariui, jei tokia pagalba nesuteikiama mokykloje. 
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2 uždavinys. Teikti naudingą švietėjišką pagalbą ugdymo įstaigų bendruomenėms, atsižvelgiant į mokiniams, pedagogams ir šeimoms probleminius ir 

aktualius klausimus. 

3 uždavinys. Siekti specialiųjų poreikių turinčių vaikų šeimų, PPP skyriaus ir ugdymo įstaigų bendradarbiavimo, gerinant SUP mokinių ugdymo ir švietimo 

pagalbos kokybę. 

4. Tikslas. Plėtoti turizmo paslaugų įvairovę, užtikrinti geros kokybės ir nustatytus reikalavimus atitinkančias turizmo paslaugas.  

Uždavinys. Efektyviai išnaudoti Kretingos miesto ir rajono turistinį potencialą, skatinti bendradarbiavimą su turizmo verslo paslaugų sektoriumi bei formuoti 

Kretingos rajono kaip patrauklios turizmo vietovės įvaizdį. 

III.  SPECIALIZUOTŲ, KOLEGIALAUS PATIRTIES PERĖMIMO IR VIEŠOSIOS VEIKLOS RENGINIŲ PLANAS 

1. Tikslas. Tenkinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų gyvenimo karjerai būtinų kompetencijų tobulinimo ir mokymosi visą gyvenimą poreikius. 

1 uždavinys. Skatinti mokytojus tobulinti dalykinę kvalifikaciją. 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas, veikla Data Vieta Lektoriai 

Kam skirta 

programa 
Pastabos 

SPECIALIZUOTI RENGINIAI 

1.  
Anglų kalbos kursai Beginner 

A0, A1 lygis (60 val.) 

rugsėjis-

gruodis 

ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Rasa Kašinskienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė 

Mokytojams, 

visuomenei 

 

2.  
Anglų kalbos kursai Elementary  

A2 lygis (60 val.) 

rugsėjis-

gruodis 

ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Rasa Kašinskienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė 

Mokytojams, 

visuomenei 

 

3.  Anglų kalbos kursai Pre-Intermediate  

B 1 lygis (60 val.) 

rugsėjis-

gruodis 

ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Rasa Kašinskienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė 

Mokytojams, 

visuomenei 

 

4.  ECDL mokymai  rugsėjis-

gruodis 

ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Palmira Jurgilienė, informacinių technologijų mokytoja 

metodininkė 

Mokytojams, rajono 

bendruomenei 

 

5.  ,,Kompiuterinio technologinio 

raštingumo pagrindai, atitinkantys 

rugsėjis-

gruodis 

ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Edita Mėžetienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos, 

informatikos mokytoja metodininkė 

Mokytojams, kurie 

atestuojasi 
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Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas, veikla Data Vieta Lektoriai 

Kam skirta 

programa 
Pastabos 

visuotinio kompiuterinio raštingumo 

standarto bazinį lygmenį“  

(Kursai 40 val.) 

6.  „Mokytojų kompiuterinio 

raštingumo programos edukacinė 

dalis“  

(Kursai 40 val.) 

rugsėjis-

gruodis 

ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Stepanija Petkuvienė, Plungės „Ryto“ pagrindinės 

mokyklos informacinių technologijų mokytoja 

metodininkė, EDU lektorė 

Mokytojams, kurie 

atestuojasi 

 

7.  „Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programa“ 

(Kursai 60 val.) 

rugsėjis-

gruodis 

ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Regina Budrienė, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos 

specialioji pedagogė, logopedė ekspertė, 

Dalia Kujalienė, Klaipėdos universiteto Pedagogikos 

fakulteto Psichologijos katedros lektorė, 

dr. Liana Brazdeikienė, Klaipėdos universiteto 

Pedagogikos fakulteto Psichologijos katedros docentė 

Mokytojams, kurie 

atestuojasi 

 

8.  Seminarų ciklas „Muzikos pamoka 

šiandien: metodai, diferencijavimas, 

vertinimas, refleksija“ 

 

rugsėjis-

gruodis 

ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Daiva Beivydienė, Simono Daukanto progimnazijos 

muzikos mokytoja metodininkė, 

Daiva Norvaišienė, Kartenos mokyklos-daugiafunkcio 

centro muzikos mokytoja metodininkė,   

Birutė Jašinskienė, Darbėnų gimnazijos muzikos 

mokytoja metodininkė, 

Valentina Budrienė, Salantų gimnazijos muzikos 

mokytoja metodininkė, 

Milda Trušauskaitė, Marijono Daujoto pagrindinės 

mokyklos muzikos mokytoja metodininkė 

Muzikos mokytojams  

9.  Seminarų ciklas „Ugdymo(si) 

prioritetas – individuali mokinio 

pažanga“ 

rugsėjis-

gruodis 

Darbėnų 

gimnazija 

Jūratė Litvinaitė, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos 

istorijos mokytoja ekspertė, žurnalistė,  

Natalija Kaunickienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos 

direktorė, 

Sonata Litvinienė, Darbėnų gimnazijos direktorė,  

Daiva Račkauskienė,  Darbėnų gimnazijos direktoriaus 

Darbėnų gimnazijos 

pedagogų 

bendruomenei 
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Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas, veikla Data Vieta Lektoriai 

Kam skirta 

programa 
Pastabos 

pavaduotoja ugdymui 

10.  Seminarų ciklas „Socialinis emocinis 

ugdymas mokykloje“ 

rugsėjis-

gruodis 

ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Dr. Daiva Šukytė, Socialinio ir emocinio ugdymo 

instituto direktorė,  

Linas Slušnys, vaikų ir paauglių psichiatras, vadybos ir 

ekonomikos magistras, viešosios įstaigos „LIONS 

QUEST Lietuva“ direktorius 

Mokyklų 

bendruomenėms 

 

11.  Seminarų ciklas „Mokinių pažangos 

siekimas ir motyvacijos stiprinimas“ 

 

rugsėjis-

gruodis 

M. Daujoto 

pagrindinė 

mokykla 

Audronė. Šarskuvienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, 

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 

vadovaujančioji vertintoja, 

Jūratė Litvinaitė, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos 

istorijos mokytoja ekspertė, žurnalistė 

M. Daujoto 

pagrindinės mokyklos 

pedagogų 

bendruomenei 

 

12.  Seminarų ciklas „Gebėjimų ugdymas 

matematikos pamokose“ 

 

rugsėjis-

gruodis 

ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Doc. Viktorija Sičiūnienė, Lietuvos edukologijos 

universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų 

fakulteto Gamtos, matematikos ir technologijų didaktikų 

katedros docentė, 

Alvyda Ambraškienė, vadovėlių bendraautorė, Utenos A. 

Šapokos gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė 

Matematikos 

mokytojams 

 

13.  Seminarų ciklas „Expand What You 

know“/„Anglų kalbos mokymo 

metodinių žinių tobulinimas“ 

rugsėjis-

gruodis 

ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Miglė Ogorodnikovienė, OUP atstovė Baltijos šalims, 

mokytojai praktikai 

Anglų kalbos 

mokytojams 

 

14.  Seminarų ciklas „Integracijos lietuvių 

kalbos pamokose galimybės“ 

 

rugsėjis-

gruodis 

ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Nijolė Toleikytė, Lietuvos edukologijos universiteto lektorė, 

literatūros didaktikos ir skaitymo strategijų kursų dėstytoja 

Audronė Anulienė, mokytoja ekspertė, Vitalija Juškevičiūtė, 

mokytoja metodininkė 

Lietuvių kalbos 

mokytojams 

 

15.  Edukacinė išvyka ,,Salantų 

regioninio parko edukacinės 

aplinkos“ 

rugsėjis-

gruodis 

Salantų 

regioninis 

parkas 

Modestas Šečkus, Salantų regioninio parko direktorius, 

Dovilė Barčkutė, Salantų regioninio parko vyriausioji 

ekologė 

Mokytojams, mokyklų 

bendruomenėms 

 

16.  Seminaras „Skaitmeniniai produktai 

sėkmingai vaikų ateičiai“ 

spalis ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

UAB ALMA LITTERA SPRENDIMAI leidyklos lektoriai: 

Neringa Simonaitienė, Švietimo sistemos koordinatorė, 

Direktoriams, direktorių 

pavaduotojams, skyrių 
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Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas, veikla Data Vieta Lektoriai 

Kam skirta 

programa 
Pastabos 

Agnė Saylik, Elektroninių produktų vadovė vedėjams 

17.  Edukacinė išvyka „Vaikų sveikatos 

ugdymas - tradiciškai ir inovatyviai“ 

spalis Pakruojis Pakruojo lopšelio – darželio „Vyturėlis“ komanda: 

Nijolė Valienė,  direktorė, 

Rita Vičiuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Nijolė Maciūnienė, vyresnioji auklėtoja, 

Genovaitė Virbičianskaitė, auklėtoja metodininkė, 

Rasa Žiubrienė, auklėtoja metodininkė, 

Zinaida Žvinklienė, auklėtoja metodininkė 

Vydmantų lopšelio-

darželio „Pasagėlė“ 

bendruomenei 

 

18.  Seminaras „Judrieji žaidimai - natūralus 

vaiko judėjimo poreikio tenkinimo 

būdas“ 

spalis L.-d. 

„Ąžuoliukas“ 

Danutė Jakučiūnienė, ikimokyklinių įstaigų darbuotojų 

asociacijos  „Sveikatos želmenėliai“ prezidentė, 

Janė Smiltniekienė, Kauno lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

muzikos pedagogė metodininkė  

Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogams 

 

19.  Edukacinė išvyka „Vaikų saugumo ir 

lygių galimybių užtikrinimas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje" 

spalis Vilniaus 

lopšelis-darželis 

„Ramunėlė“ 

Valentina Juškevičienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Ramunėlė“ 

direktorė,  

Irena Stolbova, Vilniaus lopšelio-darželio „Ramunėlė“ 

direktorės pavaduotoja ugdymui 

Ikimokyklinių įstaigų 

direktoriams, direktorių 

pavaduotojams, skyrių 

vedėjams 

 

20.  Seminaras „Etninė kultūra asmens ir 

visuomenės savivokai stiprinti. 

Etnografijos terminų žodynas“ 

spalis Kretingos 

muziejus 

Elvyda Lazauskaitė, Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės 

kultūros skyriaus vedėja       

Kultūros įstaigų 

darbuotojams, kaimo 

bendruomenių nariams 

 

21.  Seminaras „Sistemos „Mūsų darželis“ 

aktualijos“ 

spalis ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Ramunė Rupeikaitė,  MB „Kompiuterizuoti sprendimai“ 

vadovė 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams, 

dirbantiems su 

elektroniniu dienyno 

„Mūsų darželis“ sistema 

 

22.  Seminaras „Viešieji pirkimai: ką privalo 

žinoti specialistas“ 

spalis Švietimo centras Tomas Seikalis,  advokatų profesinės bendrijos „TRINITI LT“ 

asocijuotas teisininkas, viešųjų pirkimo ekspertas 

Vadovams, 

darbuotojams, 

atsakingiems už 
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Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas, veikla Data Vieta Lektoriai 

Kam skirta 

programa 
Pastabos 

viešuosius pirkimus 

23.  Seminaras-edukacinė išvyka „Salantų 

krašto etnografiniai kaimai ir sakralinės 

koplytėlės" 

spalis Salantų 

gimnazija 

Salantų gimnazijos komanda: Aina Stonkuvienė, lietuvių 

kalbos mokytoja metodininkė, Adelė Žeimytė, lietuvių kalbos 

mokytoja ekspertė, Nadežda Kvedarienė, tikybos vyresnioji 

mokytoja 

 

 

Salantų gimnazijos 

bendruomenei 

 

24.  Seminaras „Darbas komandoje“ lapkritis ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Liana Mogišaitė, VšĮ Mokymo ir įgūdžių ugdymo centro 

direktorė, andragogė-praktikė, konsultantė, licencijuota 

saviugdos trenerė 

Mokyklų 

bendruomenėms 

 

25.  Seminaras ,,Bibliniai augalai“ lapkritis ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos komanda: 

Virginija Narmontienė, tikybos mokytoja metodininkė 

Dorinio ugdymo 

(tikybos) mokytojams 

 

26.  Edukacinė išvyka „Šiuolaikinių 

mokymosi erdvių kūrimas“ 

lapkritis Lapių 

pagrindinė 

mokykla, 

Kauno rajonas 

Vaida Trofimišinienė, Kauno rajono Lapių pagrindinės 

mokyklos direktorė 

M. Daujoto pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenei 

 

27.  Seminaras „Standartizuoti testai, 

pasiekimų vertinimas ir kiti pradinio 

ugdymo klausimai“ 

lapkritis ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Egidija Nausėdienė, Švietimo ir mokslo ministerijos 

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji 

specialistė, 

Gintarė Vasiliauskaitė, Švietimo ir mokslo ministerijos 

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyresnioji 

specialistė 

Pradinio ugdymo 

mokytojams 

 

28.  Seminaras „Darbo teisė“   lapkritis ŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Justas   Vytautas Paulionis, teisininkas darbo teisei 

 

Vadovams, 

buhalteriams, 

sekretorėms 

 

29.  Seminaras „Švietimo įstaigų vadybos 

naujienos“ 

gruodis ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Tomas Lagūnavičius, psichologijos magistras, socialinių 

mokslų daktaras 

Direktoriams, 

direktorių 

pavaduotojams 
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Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas, veikla Data Vieta Lektoriai 

Kam skirta 

programa 
Pastabos 

30.  Seminaras „Mokinių kūrybiškumą ir 

savarankiškumą skatinantys metodai 

lietuvių kalbos pamokoje” 
 

gruodis 
 

M. Daujoto 

pagrindinė 

mokykla 

Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos komanda: 

Nijolė Meškauskienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė, 

Sotera Martusevičienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė 

Pradinio ugdymo 

mokytojams 

 

31.  Seminaras „Sėkmingas suaugęs 

žmogus. Ar prie to gali prisidėti 

ikimokyklinės įstaigos pedagogas?“ 

gruodis ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Audronė Gerčienė-Leonienė, Vilniaus nevalstybinio SOS 

darželio meninio ugdymo pedagogė ekspertė,  

Ingrida Ragauskienė, Vilniaus nevalstybinio SOS 

darželio auklėtoja ekspertė  

Ikimokyklinio 

ugdymo pedagogams 

 

32.  Seminaras „Švietimo lyderystė“ gruodis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Dr. Gintautas Cibulskas, Kauno technologijos 

universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų 

fakulteto Edukologijos katedros docentas  

Direktoriams, jų 

pavaduotojams 

 

 

2 uždavinys. Inicijuoti mokytojų gerosios patirties sklaidą organizuojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą, orientuotą į vaiko/mokinio pažangą.  

Eil. 

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

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

KOLEGIALUS PATIRTIES PERĖMIMAS 

1.  

Susirinkimas „Rekomendacijos 2017 

m. veiklai“ 

rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Judita Leščiauskienė, Simono Daukanto progimnazijos 

choreografijos mokytoja metodininkė, choreografijos 

mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, 

Daiva Beivydienė, Simono Daukanto progimnazijos 

muzikos mokytoja metodininkė, muzikos mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė, 

Virginija Valiūnienė, Viešosios įstaigos Pranciškonų 

gimnazijos kūno kultūros mokytoja metodininkė, kūno 

kultūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkė 

Choreografijos, 

muzikos, kūno 

kultūros mokytojams 

 

2.  Metodinė išvyka ,,Birutės parko  rugsėjis Birutės parkas, Marija Šaltmerienė, Marijono Daujoto pagrindinės Technologijų  
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Eil. 

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

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

diena. Laiškai“ 

 

Palanga mokyklos technologijų mokytoja ekspertė, technologijų 

mokytojų metodinio būrelio pirmininkė 

mokytojams 

3.  

Susirinkimas „Rekomendacijos 2017 

m. veiklai“ 

rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Aušra Bončkienė,  Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė, 

matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, 

Aidas Kutelis,  Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos informacinių technologijų mokytojas 

metodininkas, informacinių technologijų mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkas 

Matematikos, 

informacinių 

technologijų 

mokytojams  

4.  

Susirinkimas „2015-2016 m. m. 

veiklos apžvalga. Metodinio būrelio 

pirmininko rinkimai. Rekomendacijos 

2017 m. veiklai“ 

rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Lina Narbutienė, Palangos pradinės mokyklos tikybos 

vyresnioji mokytoja, tikybos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininko pavaduotoja, 

Irena Grabienė, Vydmantų gimnazijos etikos mokytoja 

metodininkė, etikos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Dorinio ugdymo 

(tikybos, etikos) 

mokytojams 
 

5.  

Susirinkimas „Lietuvių kalbos ir 

literatūros pagrindinio ugdymo 

bendrųjų programų įgyvendinimas 5, 

7, 9 klasėse. Rekomendacijos 

sudarant ilgalaikius planus. 2016-

2017 m. m. veiklos aptarimas“ 

rugsėjis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Irma Šedienė, Viešosios įstaigos Pranciškonų 

gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, lietuvių 

kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, 

Aldona Kruševičiūtė, Marijono Daujoto pagrindinės 

mokyklos lietuvių kalbos  mokytoja ekspertė 

Lietuvių kalbos 

mokytojams 

 

6.  

Susirinkimas „Rekomendacijos 2017 

m. veiklai“ 

rugsėjis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Vaidas Kuprelis, Viešosios įstaigos Pranciškonų 

gimnazijos istorijos mokytojas metodininkas, istorijos 

mokytojų metodinio būrelio pirmininkas, 

Vilius Adomaitis, Viešosios įstaigos Pranciškonų 

gimnazijos geografijos mokytojas metodininkas, 

geografijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkas 

Istorijos, geografijos 

mokytojams 

 

7.  
Susirinkimas „Rekomendacijos 2017 

m. veiklai“ 

rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Dalia Puškorienė, Darbėnų gimnazijos socialinė 

pedagogė ekspertė, socialinių pedagogų metodinio 

Socialiniams 

pedagogams, 
 



 

13 

Eil. 

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

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

būrelio pirmininkė, 

Eglė Paulikienė, Vydmantų gimnazijos anglų kalbos ir 

tikybos vyresnioji mokytoja, klasių auklėtojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

klasių auklėtojams 

8.  

Susirinkimas „Rekomendacijos 2017 

m. veiklai“ 

rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Rasa Stonkuvienė, Vydmantų gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, direktorių pavaduotojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Direktorių 

pavaduotojams  

9.  

Susirinkimas „Rekomendacijos 2017 

m. veiklai“ 

rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Daiva Stonkienė, mokyklos-darželio „Žibutė“ pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė, Kretingos zonos 

pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė, 

Aurelija Laureckienė, Darbėnų gimnazijos pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė, Darbėnų zonos pradinio 

ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, 

Vaidota Vaišienė, Jokūbavo Aleksandro Stulginskio 

pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė, Kartenos zonos pradinio ugdymo 

mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, 

Romualdas Jonauskas, Salantų gimnazijos pradinio 

ugdymo mokytojas metodininkas, Salantų zonos 

pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkas 

Pradinio ugdymo 

mokytojams 

 

10.  

Susirinkimas „Rekomendacijos 2017 

m. veiklai“ 

rugsėjis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Daiva Martinkuvienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos psichologė, psichologų metodinio būrelio 

pirmininkė, 

Angelė Kleinauskaitė, Marijos Tiškevičiūtės mokyklos 

specialioji pedagogė metodininkė, logopedė 

metodininkė, specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Psichologams, 

specialiesiems 

pedagogams, 

logopedams  
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Eil. 

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

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

11.  

Metodinė diena „Kauno miesto 

savivaldybės švietimo skyriaus ir 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 

bendradarbiavimas siekiant pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo kokybės“ 

rugsėjis   Kaunas Adelė Mazeliauskienė, švietimo centro direktorė Švietimo skyriaus ir 

švietimo centro 

darbuotojams  

12.  

Susirinkimas „Rekomendacijos 2017 

m. veiklai“ 

rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Inga Būgienė, Viešosios įstaigos Pranciškonų 

gimnazijos ekonomikos mokytoja metodininkė, 

ekonomikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, 

Banga Vinkutė, Viešosios įstaigos Pranciškonų 

gimnazijos skaityklos vedėja, ugdymo karjerai mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė, 

Alvyra Bončkienė, Kartenos mokyklos-daugiafunkcio 

centro bibliotekos, skaityklos vedėja, bibliotekininkų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Ekonomikos, 

ugdymo karjerai 

mokytojams, 

bibliotekininkams 

 

13.  

Susirinkimas „Rekomendacijos 2017 

m. veiklai“ 

rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Rasa Kašinskienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė, anglų 

kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, 

Dina Antanavičienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos prancūzų kalbos mokytoja metodininkė, 

prancūzų kalbos metodinio būrelio pirmininkė,  

Aurelija Cegelnikienė, Viešosios įstaigos Pranciškonų 

gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė, rusų 

kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, 

Rūta Jankuvienė, Viešosios įstaigos Pranciškonų 

gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Viešosios 

įstaigos Pranciškonų gimnazijos vokiečių kalbos 

mokytoja ekspertė, vokiečių kalbos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Užsienio kalbų 

(anglų, prancūzų, 

rusų, vokiečių) 

mokytojams 

 

14.  Susirinkimas ,,Rekomendacijos 2017 rugsėjis PŠC, Rasa Šorienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos Chemijos, biologijos,  
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Eil. 

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

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

m. veiklai“ J. Pabrėžos g. 8  chemijos mokytoja metodininkė, chemijos mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė, 

Kęstutis Kaulius, Viešosios įstaigos Pranciškonų 

gimnazijos biologijos mokytojas metodininkas, 

biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkas, 

Pranas Stukanas, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos fizikos mokytojas ekspertas, fizikos 

mokytojų metodinio būrelio pirmininkas 

fizikos mokytojams 

15.  
Iniciatyva, skirta Europos judėjimo 

savaitei paminėti, „Su mankšta – būsi 

sveikas visada!“ 

rugsėjis Kretingos 

miesto 

stadionas 

Lopšelio-darželio „Pasaka“ komanda: 

Zita Domarkienė, direktorė, 

Diana Bakstienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams 

 

16.  

Varžybos „Drasūs, stiprūs, vikrūs“ 

 

rugsėjis Kurmaičių 

pradinė 

mokykla 

Kurmaičių pradinės mokyklos komanda: 

Loreta Jurgutienė, direktorė, 

Genina Jonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Vilma Petrauskienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė, 

Dalia Petreikienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė 

Kartenos mokyklos- 

daugiafunkcio 

centro, Kūlupėnų M. 

Valančiaus 

pagrindinės 

mokyklos, Darbėnų 

gimnazijos pradinio 

ugdymo mokytojams 

 

17.  

Konkursas „Life is a song/Gyvenimas 

yra daina“ 

rugsėjis J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos komanda: 

Rasa Kašinskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, 

anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, 

Asta Motužienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

anglų kalbos mokytoja metodininkė 

Užsienio kalbų, 

muzikos mokytojams 

 

18.  

Susirinkimas „Rekomendacijos 2017 

m. veiklai“ 

rugsėjis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Valdonija Karaliūnienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos dailės mokytoja ekspertė, dailės mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė, 

Marija Šaltmerienė, Marijono Daujoto pagrindinės 

mokyklos technologijų mokytoja ekspertė, technologijų 

Dailės, technologijų 

mokytojams 
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Eil. 

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

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

mokytojų metodinio būrelio pirmininkė 

19.  

Pleneras  „Rudens mozaika“ rugsėjis L.-d. „Pasaka“ Lopšelio-darželio „Pasaka“ komanda: 

Zita Domarkienė, direktorė, 

Diana Bakstienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Jūratė Balčytienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

metodininkė, ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinio būrelio pirmininkė, 

Skaistė Kulberkienė, priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė, dailės vyresnioji mokytoja 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams 

 

20.  

Susirinkimas „Rekomendacijos 2017 

m. veiklai“ 

rugsėjis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Jūratė Balčytienė, lopšelio darželio „Pasaka“ 

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, 

ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio 

pirmininkė, 

Virginija Kaunienė, Jokūbavo Aleksandro Stulginskio 

pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

metodininkė, priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams 

 

21.  

Kretingos rajono švietimo įstaigų 5-6 

metų vaikų plenero „Rudens 

mozaika“ kūrybinių darbų paroda 

spalis       

 

Kretingos M. 

Valančiaus 

viešoji 

biblioteka 

Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ komanda: Zita 

Domarkienė, direktorė, Diana Bakstienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, Jūratė Balčytienė, ikimokyklinio 

ugdymo auklėtoja metodininkė, ikimokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinio būrelio pirmininkė, Skaistė 

Kulberkienė, dailės vyresnioji mokytoja 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams 

 

22.  
Kūrybos popietė „Amžina pradžia“ spalis M. Valančiaus 

biblioteka 

Marija Bučkienė, Marijono Daujoto pagrindinės 

mokyklos etikos vyresnioji mokytoja 

Mokytojams, rajono 

bendruomenei 

 

23.  
Regioninė šventė „Jaunųjų olimpiečių 

gimtadienis“  

spalis Kurmaičių 

pradinė 

mokykla 

Kurmaičių pradinės mokyklos komanda: Loreta 

Jurgutienė, direktorė, Genina Jonaitienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, Jurgita Česnavičienė, 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams 
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Eil. 

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

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, Danguolė 

Slavinskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

metodininkė, Diana Mockienė, pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė 

24.  
Susirinkimas „Dėl gabių ir talentingų 

vaikų atpažinimo ir ugdymo“ 

spalis ŠC Daiva Martinkuvienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos psichologė, psichologų metodinio būrelio 

pirmininkė, Eglė Deksnienė, PPP skyriaus psichologė 

Psichologams 
 

25.  

Varžytuvės „Bėk, mąstyk, daryk“ 

 

spalis S. Daukanto 

progimnazija 

Simono Daukanto progimnazijos komanda: Vida 

Garjonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Judita 

Leščiauskienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam 

ugdymui, Vaclova Pukelienė, kūno kultūros vyresnioji 

mokytoja 

Mokyklų 

bendruomenėms 
 

26.  
Supervizija „Psichologinio 

konsultavimo atvejo analizės grupė“ 

spalis PPP skyrius Dalia Kujalienė, Klaipėdos PPT psichologė, 

supervizorė, Rimantė Gedrimienė, Marijos Tiškevičiūtės 

mokyklos psichologė 

Psichologams 
 

27.  

Praktinė veikla „Pradinio ugdymo 

gamtos mokslų laboratorijos 

panaudojimas – patirtys ir galimybės“ 

spalis Darbėnų 

gimnazija 

Darbėnų gimnazijos komanda: Sonata Litvinienė, 

direktorė, Daiva Račkauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Arina Jašinskienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė 

Marijono Daujoto 

pradinio ugdymo 

mokytojams 
 

28.  

Paskaita-praktiniai mokymai 

„Ugdymo(-si) prioritetas – individuali 

mokinio pažanga“ 

spalis Darbėnų 

gimnazija 

Darbėnų gimnazijos komanda: Sonata Litvinienė, 

direktorė, Daiva Račkauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Plungės rajono 

Platelių gimnazijos 

bendruomenei. 

Pažymos kaina – 

0,87 € 

 

29.  

Forumas „Faktoriai, lemiantys 

mokyklos lankomumą“ 

spalis Darbėnų 

gimnazija 

Darbėnų gimnazijos komanda: Sonata Litvinienė, 

gimnazijos direktorė, Daiva Račkauskienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, Dalia Puškorienė, socialinė 

pedagogė 

Direktorių 

pavaduotojams 

ugdymui, 

socialiniams 

pedagogams, 
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Eil. 

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

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

psichologams, 

specialiesiems 

pedagogams, klasių 

vadovų metodinių 

grupių pirmininkams 

30.  
Varžybos „Linksmosios estafetės“  spalis S. Daukanto 

progimnazija 

Laima Narvilienė, Simono Daukanto progimnazijos 

priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams 
 

31.  

Metodinė diena „Būk kūrybingas, 

keisk pasaulį“  

spalis Kartenos 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro komanda: 

Daiva Norvaišienė, muzikos mokytoja metodininkė, 

Paulius Mikaločius, pradinio ugdymo mokytojas, Aušra 

Gedgaudienė, Kalniškių pradinio ugdymo skyriaus 

vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė 

Kartenos zonos 

pradinio ugdymo 

mokytojams ir 

muzikos, 

choreografijos 

mokytojams 

 

32.  

Socializacijos projektas „Kretingos 

rajono istorinis kultūrinis paveldas. 

Menų naktis“  

spalis J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Valdonija Karaliūnienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos dailės mokytoja ekspertė, dailės mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė, Ada Bastienė, Marijono 

Daujoto pagrindinės mokyklos dailės vyresnioji 

mokytoja, Kristina Pocevičienė, Darbėnų gimnazijos 

dailės  mokytoja metodininkė, Asta Gatelienė, Kretingos 

meno mokyklos dailės mokytoja metodininkė 

Darbėnų gimnazijos, 

Marijono Daujoto 

pagrindinės 

mokyklos, Kretingos 

meno mokyklos, 

Jurgio Pabrėžos 

universitetinės 

gimnazijos 

pedagogams 

 

33.  

Dailyraščio konkursas „Ką parašysi, 

to neišdildysi“ 

 

spalis S. Daukanto 

progimnazija 

Simono Daukanto progimnazijos komanda: Sigita 

Jonaitienė, direktorė, Vida Garjonienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, Regina Katkuvienė, lietuvių 

kalbos mokytoja metodininkė, Jolanta Vainušienė, 

pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja 

Pradinio ugdymo 

(antrų klasių) 

mokytojams  

34.  
Respublikinė konferencija 

„Kiekvieno vaiko sėkmė – aktyvus 

spalis Jokūbavo 

A. Stulginskio 

Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-

daugiafunkcio centro komanda: Renata Bumblienė, 

Priešmokyklinio 

ugdymo 
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Eil. 

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

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

bendradarbiavimas“ mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Virginija 

Kaunienė, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

metodininkė, priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinio būrelio pirmininkė 

pedagogams, 

pradinio ugdymo 

mokytojams 

35.  

Projektas „Vaikų rankos džiugina 

žemę“ 

spalis M.-d. 

„Žibutė“ 

Mokyklos-darželio „Žibutė“ komanda: Nijolė 

Viskontienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, 

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, Dalia 

Čekanauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, 

ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja, Sigita 

Narvydienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, 

ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams 
 

36.  

Viktorina „Gamtos žinovai“ (5-8 kl.)  spalis Kartenos 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro komanda: 

Laima Mačernienė, direktorė, Aušra Gedgaudienė, 

biologijos mokytoja metodininkė, Jadvyga Anužytė, 

biologijos mokytoja metodininkė, Viktoras Stropus, 

chemijos mokytojas metodininkas  

Gamtos ir žmogaus, 

biologijos 

mokytojams  

37.  

Konferencija „Motiejus Valančius – 

realistas praktikas, organizatorius ir 

idėjų įkvėpėjas“  

spalis VšĮ 

Pranciškonų 

gimnazija 

VšĮ Pranciškonų gimnazijos komanda: Irma Šedienė, 

lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, lietuvių kalbos 

mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Audronė 

Budrienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, Antanas 

Šneideraitis, tikybos mokytojas 

Lietuvių kalbos ir 

tikybos mokytojams 
 

38.  

Konkursas „Simonas Daukantas ir 

mes“ 

 

spalis S. Daukanto 

progimnazija 

Simono Daukanto progimnazijos komanda: Sigita 

Jonaitienė, direktorė, Regina Katkuvienė, lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė, Regina Norvaišienė, istorijos 

mokytoja metodininkė, Edita Mėžetienė, informacinių 

technologijų vyresnioji mokytoja 

Istorijos ir lietuvių 

kalbos mokytojams 
 

39.  
Respublikinė metodinė praktinė 

konferencija „Mokyklos veiklos 

lapkritis M. Daujoto 

pagrindinė 

Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos komanda: 

Julius Gindulis, direktorius, 

Respublikos 

mokytojams 
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Eil. 

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

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

pokyčiai - kelias į gerą mokyklą“ mokykla Raimunda Viskontienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

40.  

Konferencija „Skaitau žemaitiškai 

Žemaitės tėviškėje“ 

lapkritis Salantų 

gimnazija 

Salantų gimnazijos komanda: 

Daiva Žilinskienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė, 

Jūratė Žiobienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė 

Pradinio ugdymo, 

lietuvių kalbos 

mokytojams  

41.  

Respublikos lopšelių-darželių 

„Pasaka“ projektas „Moliūgėlio 

kelionė į pasakų šalį“ 

lapkritis L.-d. „Pasaka“ Lopšelio-darželio „Pasaka“ komanda: 

Zita  Domarkienė, direktorė, 

Diana Bakstienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Jūratė Balčytienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

metodininkė 

Respublikos  

ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių 

darželių „Pasaka“ 

pedagogams 

 

42.  
Atvirų durų diena „Kūrybiškumo 

ugdymas muzikos pamokose ir 

neformaliame švietime“ 

lapkritis M.-d. „Žibutė“ Aloyzas Žilys, mokyklos-darželio „Žibutė“ muzikos 

mokytojas ekspertas 

Muzikos 

mokytojams  

43.  

Apskritas stalas „Logopedo, 

specialiojo pedagogo darbas su 

mokiniais“ 

lapkritis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Sonata Petravičienė, Kretingos rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji 

specialistė, 

Šarūnė Galinienė, Kūlupėnų pagrindinės mokyklos 

specialioji pedagogė, vyresnioji logopedė  

Logopedams, 

specialiesiems 

pedagogams  

44.  

Respublikinė konferencija ,,Milžino 

paunksmėje“, skirta B. Sruogos 120-

osioms metinėms 

lapkritis J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos komanda: 

Irutė Lapinskienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, 

Audronė Dūdienė, lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė 

Lietuvių kalbos 

mokytojams 
 

45.  

Metodinė diena „Skaitmeninių 

mokymo priemonių panaudojimas“ 

lapkritis J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Aidas Kutelis, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos informacinių technologijų mokytojas 

metodininkas, informacinių technologijų metodinio 

būrelio pirmininkas 

Informacinių 

technologijų 

mokytojams 
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Eil. 

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

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

46.  
Gerosios patirties sklaida „Workshop 

‚Expand What You know‘ 

(Speaking)“ 

lapkritis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Rasa Kašinskienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė, anglų 

kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė 

Anglų kalbos 

mokytojams  

47.  

Etnokultūrinė popietė „Vaka vaka, 

vanaga, šuokem trypkem kap žiuoga“ 

lapkritis Darbėnų 

gimnazija 

Darbėnų gimnazijos komanda: 

Justina Vaičikauskienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė, 

Ingrida Grikšienė, pradinio ugdymo vyesnioji mokytoja, 

Aurelija Laureckienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė 

Žemaitijos regiono 

pradinio ugdymo 

mokytojams 
 

48.  

Atvira integruota pamoka „Maistinės 

medžiagos ir jų kiekio apskaičiavimas 

mišinyje“ (8 kl.) 

lapkritis M. Daujoto 

pagrindinė 

mokykla 

Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos komanda: 

Veronika Kauliuvienė, biologijos mokytoja 

metodininkė, 

Rasa Šorienė, chemijos mokytoja metodininkė 

Biologijos, chemijos 

mokytojams 
 

49.  

Respublikinis liaudies šokių festivalis 

„Pupa“ 

lapkritis M. Daujoto 

pagrindinė 

mokykla 

Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos komanda: 

Julius Gindulis, direktorius, 

Jūratė Račinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Paulius Vaitkevičius, choreografijos mokytojas 

Choreografijos 

mokytojams, rajono 

bendruomenei 
 

50.  
Rusų kalbos dailyraščio konkursas 7-

9 kl. mokiniams ,,Rusiškai rašom 

gražiai ir taisyklingai“ 

lapkritis M. Daujoto 

pagrindinė 

mokykla 

Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos komanda: 

Eugenija Daniuk, rusų kalbos mokytoja ekspertė,  

Aldona Petrulienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė 

Rusų kalbos 

mokytojams  

51.  

Diktanto rašymo konkursas „Ginkime 

kalbą, žemę, jos būdą“ (5-8 kl.) 

lapkritis M. Daujoto 

pagrindinė 

mokykla 

Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos komanda: 

Jūratė Račinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Aldona Bruzdeilinienė, lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė 

Lietuvių kalbos 

mokytojams 
 

52.  

Jurgio Pabrėžos gimnazijos mokinių 

kūrybos vakaras-paroda „Rudens 

nostalgija“ 

lapkritis Kultūros 

centras 

Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos komanda: 

Sigita Vaicekauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, 

Valdonija Karaliūnienė, dailės mokytoja ekspertė, dailės 

mokytojų metodinio būrelio pirmininkė 

Mokytojams, rajono 

bendruomenei 
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Eil. 

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

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

53.  

Paskaita-praktinė veikla „Metodai, 

skatinantys bendradarbiavimą 

lapkritis J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos komanda: 

Sigita Vaicekauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, 

Asta Motužienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Aušra Noreikienė, geografijos mokytoja metodininkė 

Mokytojams 

 

54.  

Paskaita „Žalingų įpročių prevencija“ lapkritis Vydmantų l.-d. 

„Pasagėlė“ 

Snieguolė Šlyžiuvienė, lopšelio-darželio „Pasagėlė“ 

direktorė, 

Artūras Šiukšta, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų 

ainiai“ Klaipėdos padalinio pirmininkas 

Lopšelio-darželio 

„Pasagėlė“ 

bendruomenei 
 

55.  

Jaunųjų kūrėjų šventė-konkursas 

„Augu kartu su eilėraščiu“ 

lapkritis M. Daujoto 

pagrindinė 

mokykla 

Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos komanda: 

Julius Gindulis, direktorius, 
Raimunda Viskontienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Nijolė Meškauskienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė 

Pradinio ugdymo 

mokytojams 
 

56.  

Paskaita „Z kartos  mokinių 

matematikos mokymo ypatumai“ 

lapkritis VšĮ 

Pranciškonų 

gimnazija 

ŠU lektorius Žemaitijos zonos 

bendrojo ugdymo 

mokyklų 

matematikos 

mokytojams 

 

57.  

Žemaitijos zonos praktinė-mokslinė 

konferencija „Ekologinis ugdymas 

darželyje ir pradinėje mokykloje“ 

lapkritis M.- d. „Žibutė“ Mokyklos-darželio „Žibutė“ komanda: 

Milda Žilienė, direktorė, 

Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Daiva Stonkienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

pedagogams 

 

58.  

Metodinė diena „Klasių auklėtojų 

patirtis siekiant mokinių mokymosi 

pažangos“  

lapkritis Baublių 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro komanda: 

Julija Mačiukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Lina Odinienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 

Liuda Būtenienė, matematikos vyresnioji mokytoja  

1-10 klasių 

auklėtojams 
 

59.  Atvira pamoka „Krikščioniški lapkritis Baublių Jolanta Kontrimaitė-Biuso, Baublių mokyklos-   
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Eil. 

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

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

gyvenimo ženklai – sakramentai“ (5 

kl.) 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

daugiafunkcio centro tikybos mokytoja, tikybos 

mokytojų metodinio būrelio pirmininkė 

60.  
Festivalis „Dainuoju su…“ lapkritis Kurmaičių 

pradinė 

mokykla 

Janina Kripienė, Kurmaičių pradinės mokyklos muzikos 

mokytoja metodininkė 

Muzikos 

mokytojams, 

mokytojams 

 

61.  
Susirinkimai „2016 m. veiklos 

aptarimas ir 2017 m. perspektyvos“ 

gruodis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Metodinių būrelių pirmininkai, švietimo centro 

pedagoginiai darbuotojai 

Metodiniams 

būreliams 
 

62.  
Skaitymai-sėkmės istorijos „Gerosios 

patirties sklaida ugdymo kokybės 

tobulinimui“ 

gruodis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Pranas Stukanas, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos fizikos mokytojas ekspertas, fizikos 

mokytojų metodinio būrelio pirmininkas 

Fizikos mokytojams 

 

63.  

Rajoninis meninio skaitymo 

konkursas ,,Žemaitiū žemie – 

žemaitiū kalba“ 

gruodis J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos komanda: 

Jadvyga Miežetienė, lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė, 

Milda Šukienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

Lietuvių kalbos 

mokytojams 
 

64.  
Susirinkimas „Prancūzų kalbos 

mokytojų ir dėstytojų konferencijos 

inovacijų taikymas ugdymo procese“ 

gruodis PŠC,  

J. Pabrėžos g. 8 

Dina Antanavičienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos prancūzų kalbos mokytoja metodininkė, 

prancūzų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė 

Prancūzų kalbos 

mokytojams  

65.  

Popietė „Advento kelias“ gruodis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Jolanta Kontrimaitė-Biuso, Baublių pagrindinės 

mokyklos tikybos mokytoja, tikybos mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė, 

Lina Narbutienė, Palangos pradinės mokyklos tikybos 

vyresnioji mokytoja 

Tikybos mokytojams 

 

66.  

Respublikos projektas-konkursas 

„Žiemos magija“ 

gruodis L.-d. „Pasaka“ Lopšelio-darželio „Pasaka“ komanda: 

Zita Domarkienė, direktorė, 

Diana Bakstienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Jūratė Balčytienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

metodininkė, ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

Respublikos 

mokyklų 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams 
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Eil. 

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

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

metodinio būrelio pirmininkė 

67.  

Respublikinis šokių festivalis 

„Užburtas miškas“ 

gruodis Kultūros 

centras 

Aurimas Bajoras, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos choreografijos mokytojas, 

Roberta Bajorė, Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus 

pagrindinės mokyklos choreografijos mokytoja 

Respublikos 

choreografijos 

mokytojams, rajono 

bendruomenei 

 

68.  

Kretingos rajono ikimokyklinių 

įstaigų vaikų, tėvų ir auklėtojų paroda 

„Svajoju apie Kalėdas...“ 

gruodis Kretingos M. 

Valančiaus 

viešoji 

biblioteka 

Lopšelio-darželio „Pasaka“ komanda: 

Zita Domarkienė, direktorė, 

Diana Bakstienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Jūratė Balčytienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

metodininkė, ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinio būrelio pirmininkė, 

Skaistė Kulberkienė, meninio ugdymo mokytoja 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams 

 

3 uždavinys. Skatinti pedagogų kūrybiškumą, saviraišką, visuomeninę veiklą. 

Eil. 

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

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

VIEŠOJI VEIKLA 

1.  Mokymai „Darbo interaktyvia lenta 

pagrindai“ (pradedantiesiems, 

pažengusiems) 

rugsėjis-

gruodis 

ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Rima Ramoškienė, švietimo centro metodininkė Kūrybinės grupės 

nariams 

 

2.  Metodinių, didaktinių, ugdomųjų 

priemonių parodos 

rugsėjis-

gruodis 

ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandos, pedagogai, 

Gėnė Benetienė, švietimo centro metodininkė 

Pedagogams, rajono 

bendruomenei 

 

3.  Autorinės, teminės kūrybinių darbų 

parodos 

rugsėjis-

gruodis 

ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Gėnė Benetienė, švietimo centro metodininkė Pedagogams, rajono 

bendruomenei 

 

4.  Renginių ciklas „Lietuva prasideda 

nuo gimtinės“ 

rugsėjis-

gruodis 

ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Birutė Tinginienė, rajono iniciatyvių pedagogų klubo 

„Idėja“ prezidentė 

Pedagogams, rajono 

bendruomenei 

(kultūros, švietimo, 

verslo ir NVO), 

Lietuvos 100-

mečiui 

paminėti 
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Eil. 

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

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

mokiniams 

5.  Sėkmės istorijos  rugsėjis-

gruodis 

ŠC, 

J. Pabrėžos g. 8 

Gėnė Benetienė, švietimo centro metodininkė, 

Rima Ramoškienė, švietimo centro metodininkė 

Pedagogams  

6.  Tradicinio renginio „Mokytojau, tu – 

medis be nuvargusio šešėlio“ 

šventinė popietė „Gyvenimas – 

pamoka“ 

spalis Kultūros 

centras 

Švietimo centras, Iniciatyvių pedagogų klubas „Idėja“ Nebedirbantiems 

mokytojams 

senjorams 

 

7.  Respublikinis „OHO“ kryžiažodžių 

turnyras „Ar daug žinau apie 

Lietuvą?“ 

gruodis Kultūros 

centras 

Švietimo centro pedagoginiai darbuotojai  

 

Lietuvos 

gyventojams 

Lietuvos 

100-mečiui 

paminėti 

 

4 uždavinys. Sudaryti galimybę Kretingos rajono vyresnio amžiaus žmonėms įgyti žinių sveikos gyvensenos, kultūros ir meno, kraštotyros ir pažinimo, 

socialinės psichologijos srityse. 

Eil. 

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

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS 

1.  Praktikumas „Karpiniai iš 

popieriaus“ 

rugsėjis-

gruodis 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 

8 

Halina Šakinienė, TAU kraštotyros ir pažinimo fakulteto 

studentė 

TAU studentams 

pagal sąrašą 

 

2.  Foto-video studija „Foto akimirka“ rugsėjis-

gruodis 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 

8 

TAU studentai: Juozas Gricius, Irena Gaigalienė, 

Danutė Vasiliauskienė 

TAU studentams 

pagal sąrašą 

 

3.  Praktikumas „Žvakių liejimas“ rugsėjis-

gruodis 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 

8 

Sandra Bučiūtė-Paulauskienė, bitininkė  TAU studentams 

pagal sąrašą 
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Eil. 

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

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

4.  Praktikumas „Tapyba ant šilko“ rugsėjis-

gruodis 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 

8 

Danutė Vasiliauskienė, kraštotyros ir pažinimo fakulteto 

studentė 

TAU studentams 

pagal sąrašą 

 

5.  Praktikumas „Kompiuterinio 

raštingumo pradžiamokslis“ 

rugsėjis-

gruodis 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 

8 

Nijolė Puidokienė, socialinės psichologijos fakulteto 

studentė 

TAU studentams 

pagal sąrašą 

 

6.  Praktikumas „Vilnos vėlimas“ rugsėjis-

gruodis 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 

8 

Genovaitė Žukauskienė, kultūros ir meno fakulteto 

studentė 

TAU studentams 

pagal sąrašą 

 

7.  Kursai „Anglų kalba 

pradedantiesiems“ 

rugsėjis-

gruodis 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 

8 

Aurelija Jedenkienė, pedagogų švietimo centro 

metodininkė 

TAU studentams 

pagal sąrašą 

 

8.  Kursai „Anglų kalba pažengusiems“ rugsėjis-

gruodis 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 

8 

Aurelija Jedenkienė, pedagogų švietimo centro 

metodininkė 

TAU studentams 

pagal sąrašą 

 

9.  Mokymai „Chorinis dainavimas“ rugsėjis-

gruodis 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 

8 

Aloyzas Žilys, kompozitorius, chorvedys, muzikos 

mokytojas ekspertas 

TAU ansamblio 

„Svajonių aidas“ 

nariams 

 

10.  Mokymai „Lietuvių liaudies šokiai“ rugsėjis-

gruodis 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 

8 

Aurimas Bajoras, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos choreografijos mokytojas 

Šokių kolektyvo 

„TAU ritmas“ 

nariams 

 

11.  Mokymai „Linijiniai šokiai“ rugsėjis-

gruodis 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 

8 

Aurimas Bajoras, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos choreografijos mokytojas 

TAU studentams 

pagal sąrašą 

 

12.  Mokymai „Europiniai šokiai“ rugsėjis-

gruodis 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 

8 

Judita Leščiauskienė, Simono Daukanto progimnazijos 

choreografijos mokytoja metodininkė 

TAU studentams 

pagal sąrašą 
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Eil. 

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

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

13.  Patirtis „Kaip nugalėti gyvenimo 

sunkumus, kaip sugebėti džiaugtis 

mažais dalykais“ 

rugsėjis-

gruodis 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 

8 

Nijolė Vaičienė, TAU Socialinės psichologijos fakulteto 

studentė 

TAU Socialinės 

psichologijos 

fakulteto studentams 

 

14.  Diskusijų klubas „Mums rūpi“ rugsėjis-

gruodis 

PŠC, 

J. Pabrėžos g. 

8 

Janė Narvilienė, socialinės psichologijos fakulteto 

studentė 

TAU studentams 

pagal sąrašą 

 

15.  Paskaita „Muzika – mano gyvenimas“. 

Mokslo metų pradžios šventė 

rugsėjis Kretingos r. 

kultūros centras 

Mikalojus Novikas, kompozitorius, pedagogas, 

TAU taryba,  

Pedagogų švietimo centro pedagoginiai darbuotojai 

TAU studentams  

16.  Edukacinė išvyka „Oginskio takais“ spalis Plungė, Rietavas Danutė Vasiliauskienė, Angelė Paulauskienė, TAU 

kraštotyros ir pažinimo fakulteto studentės 

TAU studentams  

17.  Susirinkimas „TAU ateities 

perspektyvos“ 

spalis ŠC TAU aktyvas TAU studentams pagal 

sąrašą 
 

18.  Paskaita „Naujojo pasaulio etiketas: 

Kodėl mes elgiamės taip, kaip 

elgiamės?“ 

spalis Kultūros centras Giedrius Drukteinis, lektorius, žurnalistas TAU studentams, 

rajono bendruomenei 
 

19.  Edukacinė išvyka „Žolynų turtai“ spalis Mažeikių 

rajonas 

Jadvyga Balvočiūtė, žolininkė TAU studentams  

20.  Paskaita „Vėlinių laikotarpio šventės, jų 

prasmės“ 

spalis Kultūros centras Rūta Vildžiūnienė, Klaipėdos universiteto Menų akademijos 

Muzikos katedros docentė 

TAU studentams, 

rajono bendruomenei 
 

21.  TAU saviraiškos festivalis  lapkritis Kultūros 

centras 

TAU taryba,  

Pedagogų švietimo centro pedagoginiai darbuotojai 

TAU studentams  

22.  Paskaita „Darni šeima – laimingo 

gyvenimo pagrindas“ 

lapkritis 

 

Kultūros 

centras 

Adolfas Večerskis, aktorius, teatro direktorius, 

vadybininkas ir režisierius 

TAU studentams  

23.  Paskaita „Kelias į laimę“ lapkritis ŠC, 

J. Pabrėžos g. 

8 

Rūta Mizerienė, medicinos mokslų daktarė, psichiatrė Sveikos gyvensenos 

fakulteto studentams 

 

24.  Popietė „Klimato kaita ir mes“ lapkritis ŠC, Kraštotyros ir pažinimo fakulteto studentės: Danutė Kraštotyros ir  



 

28 

Eil. 

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

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

J. Pabrėžos g. 

8 

Gikarienė, Danutė Vasiliauskienė, Angelina 

Paulauskienė 

pažinimo fakulteto 

studentams 

25.  Paskaita „Jausmai ir jų raiška“ lapkritis ŠC, 

J. Pabrėžos g. 

8 

Inesa Balcevičė, psichologė, psichoanalitinė 

psichoterapeutė 

Socialinės 

psichologijos 

fakulteto studentams 

 

26.  Vakaronė „Kodėl mums 

nepadainuoti?“ 

lapkritis ŠC   

J. Pabrėžos g. 8 

Socialinės psichologijos fakulteto studentės: Danutė 

Jonikienė, Rūta Jurgutienė 

 

Socialinės 

psichologijos 

fakulteto studentams 

 

27.  Popietė „Kretingos dailininkai – 

kūrėjai“ 

lapkritis PŠC, 

J. Pabrėžos g. 

8 

Liudmila Liaudanskaitė, viešosios įstaigos Pranciškonų 

gimnazijos dailės mokytoja metodininkė,  

Viktoras Gailius, dailininkas-keramikas, 

Zina Pilkauskienė, klubo „Harmonija“ pirmininkė 

Kultūros ir meno 

fakulteto studentams 

 

28.  Išvyka į Klaipėdos muzikinį teatrą lapkritis Klaipėda Genė Benetienė, pedagogų švietimo centro metodininkė TAU studentams  

29.  Adventinė popietė „Kai pražysta 

ledinės gėlės“ 

gruodis Kultūros 

centras 

TAU taryba,  

Pedagogų švietimo centro pedagoginiai darbuotojai 

TAU studentams  

30.  Paskaita „Konfliktus kuriame patys, 

bet išspręsti jų nemokame“ 

 

gruodis ŠC, 

J. Pabrėžos g. 

8 

Elena Gauda Karmazė, psichodramos praktikė, 

Evaldas Karmaza, psichologas, psichodramos terapeutas 

Socialinės 

psichologijos 

fakulteto studentams 

 

31.  Popietė „Kūryba – gyvenimo 

džiaugsmas“ 

gruodis ŠC   

J. Pabrėžos g. 8 

Socialinės psichologijos fakulteto studentės: Danutė 

Jonikienė, Rūta Jurgutienė 

 

Socialinės 

psichologijos 

fakulteto studentams 

 

32.  Paskaita „Teisiniai aspektai dėl 

globos namų, slaugos ligoninėse, 

lankymo namuose, turto paveldėjimo 

klausimai“  

Stasė Ruokienė 

gruodis ŠC, 

J. Pabrėžos g. 

8 

Lektorių grupė Sveikos gyvensenos 

fakulteto studentams 

 

33.  Paskaita „Mityba pagal metų laikus“ gruodis ŠC, 

J. Pabrėžos g. 

Danutė Kunčienė, žolinčių akademijos vadovė Kraštotyros ir 

pažinimo fakulteto 
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Eil. 

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

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

8 studentams 

34.  Kūrybos vakaras „Mano poezija ir 

muzika“ 

gruodis ŠC, 

J. Pabrėžos g. 

8 

Pranas Narušis, profesorius, vargonininkas, 

kapelmeisteris, chorvedys 

Kultūros ir meno 

fakulteto studentams 

 

35.  Paskaita „Renesanso harmonija“ gruodis ŠC, 

J. Pabrėžos g. 

8 

Reda Ščerbakovienė, Palangos Baltijos mokyklos dailės 

mokytoja ekspertė 

Kultūros ir meno 

fakulteto studentams 

 

 

IV.  NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO RENGINIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas, veikla Mėnuo Vieta Atsakingi asmenys 

Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

SPECIALIZUOTI RENGINIAI (seminarai, kursai, edukacinės išvykos) 

1.  2016 metų suaugusiųjų mokymosi 

savaitė „Mokymosi spalvos“. Paroda 

„Akimirkos“ 

Lapkritis   Švietimo centro skyrių vadovai  Rajono 

bendruomenei  

 

2.  Paroda „Žvilgsnis iš nuotraukų“ Gruodis   Švietimo centro skyrių vadovai Rajono 

bendruomenei 

 

3.  Kalėdinis vakaras „Pabūkime kartu“ Gruodis  Švietimo centro skyrių vadovai Švietimo centro 

darbuotojams 
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V.  SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO SKYRIAUS VEIKLOS PLANAS 

 

 1. Tikslas. Gerinti formaliojo ugdymo(si) kokybę.  

Uždaviniai Priemonės 
Atsakingi 

vykdytojai 
Vykdymo data 

Reikalingos 

lėšos, ištekliai 

Uždavinio sėkmės 

kriterijai 
Pastabos 

1.1.Tobulinti 

vertinimo ir 

įsivertinimo sistemą, 

siekiant individualios 

mokinio pažangos.  

 

 

1.1.1. Jaunimo klasių mokinių 

individualios pažangos stebėjimo 

ir fiksavimo kriterijų nustatymas. 

Metodinė taryba, 

Mokytojų taryba 

Per mokslo 

metus 

Intelektualiniai 

resursai 

 

Sukurta vertinimo ir 

įsivertinimo sistema. 

Gerės individuali mokinio 

pažanga ir didės 

mokymosi motyvacija.  

Mokinio individualios 

pažangos stebėjimas 

padės mokytojui įžvelgti 

mokinio mokymosi 

galimybes, 

nustatyti problemas ir 

spragas, geriau 

diferencijuoti ir 

individualizuoti darbą, 

parinkti ugdymo turinį ir 

metodus.  

Visi mokytojai, dirbantys 

jaunimo klasėse, įgis 

kompetencijų apie darbą 

su ypatingų poreikių 

mokiniais, suaugusiųjų 

klasėse dirbantys išplėtos 

andragogines 

kompetencijas. 

 

1.1.2. Pamokų stebėjimas ir 

vertinimas pagal numatytus 

pamokos tobulinimo kriterijus: 

mokinio individuali pažanga, 

vertinimas ir įsivertinimas 

pamokoje.  

Adelė 

Mazeliauskienė,  

Virginija 

Kvietkauskienė 

 

Per mokslo 

metus 

Intelektualiniai 

resursai 

 

1.1.3. Mokytojų dalykinių, 

pedagoginių ir andragoginių 

kompetencijų tobulinimas. 

Virginija 

Kvietkauskienė, 

Anžela 

Daugalienė, 

dalykų mokytojai 

 

Per mokslo 

metus 

Intelektualiniai 

resursai 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

 

1.1.4. Metodiniai užsiėmimai apie 

vertinimo ir įsivertinimo sistemą, 

individualią mokinio pažangą.  

Metodinė taryba  Per mokslo 

metus 

Intelektualiniai 

resursai 

 

1.2.Tobulinti 

ikiprofesinio ugdymo 

paslaugas.  

1.2.1. Organizuojamos „Atvirų 

durų“ dienos mokiniams ir jų 

tėvams, susitikimai su įvairių 

Jolanta Židickienė, 

klasių auklėtojai 

Per mokslo 

metus 

Intelektualiniai 

resursai 

„Atvirų durų“ dienos 

mokiniams ir jų tėvams, 

susitikimai su buvusiais 
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 profesijų atstovais. mokiniais ir įvairių 

profesijų atstovais suteiks 

galimybę mokiniams 

susipažinti su įvairiomis 

profesijomis ir mokymosi 

galimybėmis. Atliktos 

apklausos, organizuotos 

konsultacijos, paskaitos, 

parengta informacinė 

medžiaga sudarys sąlygas 

mokiniams pasirinkti 

tolesnį mokymosi kelią. 

Informacija apie 

ikiprofesinio ugdymo 

galimybes pateikiama 

Skyriaus internetinėje 

svetainėje, rajono 

spaudoje.  

Ikiprofesinio ugdymo 

modelio sukūrimas  

pritaikant produktyvųjį 

mokymą(si)  sąlygos 

kokybiškesnes 

ikiprofesinio ugdymo 

paslaugas. 

1.2.2. Ugdymo karjerai paslaugų 

teikimas. 

Jolanta Židickienė, 

Anžela Daugalienė 

Per mokslo 

metus 

Intelektualiniai 

resursai 

 

1.2.3. Ikiprofesinio ugdymo 

modelio sukūrimas pritaikant 

produktyviojo mokymo(si) 

elementus. 

Virginija 

Kvietkauskienė,  

darbo grupė, 

Mokytojų taryba 

Per mokslo 

metus 

Intelektualiniai 

resursai  

 

1.2.4. Visuomenės informavimas 

apie ikiprofesino ugdymo 

galimybes. 

Virginija 

Kvietkauskienė, 

Lijana 

Galdiekienė,  

Rasa Gadeikytė, 

Jolanta Židckienė 

 

Per mokslo 

metus 

Intelektualiniai 

resursai 

 

1.3.Efektyvinti 

nuotolinio mokymo(si) 

sistemą.  

 

1.3.1. Nuotolinio mokymo(si) 

kursų 9-12 klasėms tobulinimas. 

Skyriaus 

mokytojai, Anžela 

Daugalienė 

Per mokslo 

metus 

Intelektualiniai 

resursai 

Pagerės ugdymo(si) 

kokybė ir rezultatai.  

Mokytojai patobulins 

darbo su Adobe Connect, 

Movie Maker 

programomis įgūdžius. 

 

1.3.2. Visuomenės informavimas 

apie nuotolinio mokymo/si 

galimybes. 

Virginija 

Kvietkauskienė 

 

Per mokslo 

metus 

Intelektualiniai 

resursai 
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1.3.3. Mokytojų IKT 

kompetencijų tobulinimas. 

Virginija 

Kvietkauskienė,  

skyriaus mokytojai 

Per mokslo 

metus 

Intelektualiniai 

resursai 

Informacija apie 

nuotolinio ugdymo(si) 

galimybes bus pateikta 

Skyriaus internetinėje 

svetainėje, rajono 

spaudoje, tai paskatins 

daugiau mokinių rinktis 

šią mokymosi formą. 

 

2. Tikslas. Tobulinti pagalbos mokiniui, mokytojui ir tėvams sistemą. 

2.1. Teikti kokybišką 

ir savalaikę 

pedagoginę, 

psichologinę ir 

socialinę pagalbą. 

2.1.1. Jaunimo ir suaugusiųjų 

klasių mokinių skatinimo sistemos 

tobulinimas. 

Virginija 

Kvietkauskienė,  

darbo grupės 

09-10 mėn. Intelektualiniai 

resursai 

Didės mokinių mokymosi 

motyvacija ir gerės 

ugdymosi kokybė, 

lankomumas. Sumažės 

drausmės pažeidimų 

skaičius jaunimo klasėse.  

Mokytojai įgis 

kompetencijų apie darbą 

su ypatingų poreikių 

mokiniais, o tai užtikrins 

efektyvesnį mokinių, 

mokinių tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimą 

sprendžiant ugdymo(si), 

elgesio, lankomumo 

problemas. Bibliotekos 

ištekliai padės 

mokytojams tobulėti. 

Apklausos rezultatai 

pristatyti  Centro 

bendruomenei leis priimti 

sprendimus, 

užtikrinančius mokymosi 

 

2.1.2. Žalingų įpročių, patyčių ir 

nusikalstamumo prevencinės 

veiklos efektyvinimas. 

Jolanta Židickienė, 

Lijana Galdikienė, 

klasių auklėtojai, 

Vaiko gerovės 

komisija,  

Mokinių taryba 

Per mokslo 

metus 

Intelektualiniai 

resursai 

 

2.1.3. Seminarų, paskaitų 

konfliktų sprendimo tema 

organizavimas mokiniams, 

Skyriaus darbuotojams. 

Virginija 

Kvietkauskienė, 

Jolanta Židickienė, 

Vaiko gerovės 

komisija  

 

10-11 mėn. Intelektualiniai 

resursai 

 

2.1.4. Jaunimo klasių mokinių 

tėvų aktyvinimas sprendžiant 

prevencines problemas. 

Jolanta Židickienė, 

klasių auklėtojai, 

Vaiko gerovės 

komisija  

Per mokslo 

metus 

Intelektualiniai 

resursai 

 

2.1.5. Organizuoti jaunimo klasių 

mokinių apklausą, siekiant 

išsiaiškinti mokinių problemas ir 

lūkesčius. 

Jolanta Židickienė, 

Mokinių taryba 

11-12 mėn. Intelektualiniai 

resursai 
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2.1.6. Sudaryti sąlygas 

mokytojams tobulėti, vykdyti 

profesinę sklaidą, teikti pagalbą 

rengiant dalyko planus ir 

programas bei visapusiškam 

mokinių interesų tenkinimui.  

Anžela Daugalienė Per mokslo 

metus 

Intelektualiniai 

resursai 

motyvacijos, egesio, 

lankomumo  gerinimą.  

 

 

 

2.2. Tobulinti Skyriaus 

ugdymo karjerai 

modelį. 

 

2.2.1. Mokinių konsultavimas 

karjeros klausimais, susitikimų su 

įvairių aukštųjų mokyklų atstovais 

organizavimas. 

Jolanta Židickienė, 

Virginija 

Kvietkauskienė, 

Anžela Daugalienė 

Per mokslo 

metus 

Intelektualiniai 

resursai 

 

Mokiniams teikiama 

kvalifikuota pagalba 

planuojant karjerą, 

karjeros informacija 

pateikiama tėvams, tai 

sudaro galimybes 

apsisręsti dėl būsimos 

profesijos pasirinkimo, 

efektyviau planuoti 

būsimą karjerą. 

Plėtojamos mokinių 

karjeros kompetencijos: 

savęs pažinimo, karjeros 

galimybių pažinimo, 

karjeros planavimo bei 

jos įgyvendinimo.   

 

2.2.2. Pasirenkamojo ugdymo 

karjerai dalyko kurso, 

ikiprofesinio ugdymo modulių 

tobulinimas. 

Virginija 

Kvietkauskienė, 

Lijana Galdikienė, 

Rasa Gedvilaitė 

Per mokslo 

metus  

Intelektualiniai 

resursai 

 

2.2.3. Jaunimo klasių mokinių 

tėvų informavimas apie profesijos 

pasirinkimo galimybes.  

Jolanta Židickienė Iki 12 mėn. Intelektualiniai 

resursai 

 

2.3.Teikti pagalbą 

mokytojams, 

turintiems nedidelę 

pedagoginę/ 

andragoginę patirtį. 

2.3.1. Metodinių renginių „Kolega 

– kolegai“ organizavimas, 

gerosios patirties sklaida. 

Dalia Stirblienė, 

Metodinė taryba, 

Anžela Daugalienė  

Per mokslo 

metus  

Intelektualiniai 

resursai  

Turintys nedidelę 

pedagoginę/andragoginę 

patirtį mokytojai įgis 

pedagoginių/andragoginių 

kompetencijų, 

psichologinių žinių apie 

darbą su ypatingų 

poreikių jaunimo klasių, 

suaugusiaisiais mokiniais. 

Tai padės užtikrinti 

 

2.3.2. Kvalifikacijos tobulinimo 

renginių, padedančių plėtoti 

dalykines ir pedagogines/ 

andragogines kompetencijas, 

organizavimas. 

Virginija 

Kvietkauskienė 

Per mokslo 

metus 

Mokinio 

krepšelio lėšos 
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efektyvesnį ugdymo 

proceso organizavimą. 

 

VI. PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIAUS VEIKLOS PLANAS 

1. Tikslas. Didinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus gerinant jų psichinės sveikatos būklę ir teikiant individualią pagalbą. 

1 uždavinys. Suteikti galimybę gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą pedagoginės psichologinės pagalbos (PPP) skyriuje kiekvienam Kretingos 

rajono mokyklų bendruomenių nariui, jei tokia pagalba nesuteikiama mokykloje. 

Priemonės Atsakingi, 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos lėšos, 

ištekliai 

Uždavinio 

sėkmės  

kriterijai 

Pastabos  

1 2 3 4 5 6 

1.1. Įvertinti pedagoginiu, 

psichologiniu, socialiniu aspektu 

mokinio mokymosi galias ir  

sunkumus, pedagogines, 

psichologines, socialines  asmenybės 

ir ugdymosi problemas, 

specialiuosius ugdymosi poreikius 

(išskyrus atsirandančius dėl 

išskirtinių gabumų), vaiko brandumą 

mokyklai ir prireikus skirti specialųjį 

ugdymąsi ir (ar) švietimo pagalbą. 

PPP skyriaus 

specialistai 

(psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

socialinis 

pedagogas) 

Antradienį, 

trečiadienį, 

ketvirtadienį 

Mokinio krepšelio lėšos, 

skirtos rajono mokinių 

pedagoginei psichologinei 

pagalbai organizuoti.  

Bus išaiškintos mokymosi 

sunkumų priežastys, suteikiama 

galimybė mokytojams ir tėvams 

sužinoti vaiko mokymosi 

pasiekimų galimybes, teikiamos 

rekomendacijos. Galimybė 

pasinaudoti švietimo ir specialiąja 

pagalba. 

 

1.2. Teikti psichologinę, logopedinę, 

specialiąją ir socialinę pedagoginę 

pagalbą  mokiniams, kuriems 

reikalinga intensyvi pagalba.  

 

PPP skyriaus 

specialistai 

(psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

socialinis 

pedagogas) 

Nuolat Mokinio krepšelio lėšos, 

skirtos rajono mokinių 

pedagoginei psichologinei 

pagalbai organizuoti. 

Pagerės konsultuojamųjų 

psichinė sveikata, mokymosi 

pasiekimai, bendravimas. 
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1.3. Teikti informacinę ir 

konsultacinę pagalbą tėvams 

(globėjams, rūpintojams), 

pedagogams, specialistams. 

 

PPP skyriaus 

specialistai 

(psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

socialinis 

pedagogas) 

Pagal poreikį Mokinio krepšelio lėšos, 

skirtos rajono mokinių 

pedagoginei psichologinei 

pagalbai organizuoti. 

Bus suteikta žinių apie 

veiksmingesnes vaikų ugdymo ir 

auklėjimo galimybes. Supažindinta 

su teise pasinaudoti švietimo ir 

specialiąja pagalba ugdymo 

įstaigose ir PPP skyriuje. 

 

2 uždavinys. Teikti naudingą švietėjišką pagalbą ugdymo įstaigų bendruomenėms, atsižvelgiant į mokiniams, pedagogams ir šeimoms probleminius ir aktualius 

klausimus. 

2.1. Paskaitos, pranešimai, 

diskusijos, mokymai ir seminarai 

ugdymo įstaigų pedagogams bei 

ugdytinių tėvams prevenciniais 

klausimais. 

 

PPP skyriaus 

specialistai 

(psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas, 

socialinis 

pedagogas) 

Pagal 

suderinimą su 

ugdymo 

įstaigomis 

Mokinio krepšelio lėšos, 

skirtos rajono mokinių 

pedagoginei psichologinei 

pagalbai organizuoti. 

Pagerės pedagogų bei tėvų 

psichologinės ir pedagoginės 

žinios, auklėjimo kompetencijos. 

 

2.2. Renginiai vaikams ir mokiniams 

prevenciniais klausimais, klasės 

valandėlės ir įvairūs grupiniai 

užsiėmimai. 

PPP skyriaus 

psichologai, 

socialinis 

pedagogas 

Pagal 

suderinimą su 

ugdymo 

įstaigomis 

Mokinio krepšelio lėšos, 

skirtos rajono mokinių 

pedagoginei psichologinei 

pagalbai organizuoti. 

Pagerės mokinių psichologinės 

žinios, bendravimo įgūdžiai. 

 

2.3. Bendravimo su vaikais 

tobulinimo kursai tėvams. 

PPP skyriaus 

psichologai, 

socialinis 

pedagogas 

Teismo 

sprendimu 

įpareigoti 

tėvai 

Savivaldybės  ir tėvų 

lėšos. 

Dalyvavę tėvai patobulins savo 

auklėjimo ir bendravimo su vaikais 

įgūdžius. 

 

 

2.4. Literatūra, lankstinukai, ugdymo 

programų pavyzdžiai, 

rekomendacijos. 

PPP skyriaus 

vedėjas, 

specialistai  

Pagal 

galimybes 

Projektų lėšos. Kretingos rajono bendruomenės 

nariams suteikiama reikiama 

informacija. 
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3 uždavinys. Siekti specialiųjų poreikių turinčių vaikų šeimų, PPP skyriaus ir ugdymo įstaigų bendradarbiavimo, gerinant SUP mokinių ugdymo ir švietimo 

pagalbos kokybę. 

3.1. Darbas su ugdymo įstaigų vaiko 

gerovės komisijų nariais: mokinių 

vertinimo išvadų ir rekomendacijų 

pristatymas. 

 

PPP skyriaus 

vedėjas, 

specialistai 

Pagal poreikį  Mokinio krepšelio lėšos, 

skirtos rajono mokinių 

pedagoginei psichologinei 

pagalbai organizuoti. 

Bus išaiškintos mokymosi 

sunkumų priežastys, suteikiama 

galimybė mokytojams sužinoti 

vaiko mokymosi pasiekimų 

galimybes, teikiamos 

rekomendacijos dėl ugdymo 

programų pritaikymo ir 

individualizavimo. 

 

3.2. Sudėtingesnių atvejų analizės su 

VGK nariais, švietimo pagalbos 

specialistais, tėvais. 

PPP skyriaus  

vedėjas, 

specialistai 

Pagal poreikį 

ir galimybes 

Mokinio krepšelio lėšos, 

skirtos rajono mokinių 

pedagoginei psichologinei 

pagalbai organizuoti. 

Pagerės specialistų ir ugdymo 

įstaigos vaiko gerovės komisijų 

narių darbo efektyvumas, tėvų ir 

pedagogų bendradarbiavimas. 

 

3.3. Dalyvavimas savivaldybės 

Vaiko gerovės komisijos (VGK) 

posėdžiuose. 

PPP skyriaus  

vedėjas, 

psichologas 

Pagal VGK 

darbo grupės 

posėdžių 

planą 

Mokinio krepšelio lėšos, 

skirtos rajono mokinių 

pedagoginei psichologinei 

pagalbai organizuoti. 

Bus paskirta ir teikiama pagalba 

VGK svarstomiems mokiniams ir 

jų šeimų nariams.  

 

3.4. Psichologų metodinio būrelio 

renginiai 

Psichologai Pagal 

psichologų 

metodinio 

būrelio 

veiklos planą 

Mokinio krepšelio lėšos, 

skirtos rajono mokinių 

pedagoginei psichologinei 

pagalbai organizuoti. 

Pagerės mokyklų ir PPP skyriaus 

psichologų kompetencijos ir jų 

darbo kokybė. 

 

3.5. Specialiųjų pedagogų ir 

logopedų metodinio būrelio 

renginiai. 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas  

 

Pagal 

specialiųjų 

pedagogų ir 

logopedų 

metodinio 

būrelio 

veiklos planą 

Mokinio krepšelio lėšos, 

skirtos rajono mokinių 

pedagoginei psichologinei 

pagalbai organizuoti. 

Pagerės mokyklų ir PPP skyriaus 

specialiųjų pedagogų ir logopedų 

kompetencijos ir jų darbo kokybė. 
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3.6. Pagalba mokyklų 

bendruomenėms įvertinant ir 

atpažįstant gabius mokinius. 

Psichologai Pagal 

susitarimą su 

ugdymo 

įstaigomis ir 

galimybes 

Mokinio krepšelio lėšos, 

skirtos rajono mokinių 

pedagoginei psichologinei 

pagalbai organizuoti. 

Pagerės gabių mokinių ugdymo 

veiksmingumas. 

 

3.7. Tarpžinybinis 

bendradarbiavimas Vaiko teisių 

apsaugos tarnyba,  VšĮ Kretingos 

psichikos sveikatos centras, 

Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centras ir kt.) 

PPP skyriaus 

vedėjas, 

specialistai 

Pagal poreikį Mokinio krepšelio lėšos, 

skirtos rajono mokinių 

pedagoginei psichologinei 

pagalbai organizuoti. 

Bus gaunama platesnė informacija 

apie vaiko raidą, aplinką. 

Galimybės skirti reikiamą pagalbą. 

 

 

VII. TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO VEIKLOS PLANAS 

Tikslas. Plėtoti turizmo paslaugų įvairovę, užtikrinti geros kokybės ir nustatytus reikalavimus atitinkančias turizmo paslaugas.  

Uždavinys. Efektyviai išnaudoti Kretingos miesto ir rajono turistinį potencialą, skatinti bendradarbiavimą su turizmo verslo paslaugų sektoriumi bei formuoti      

Kretingos rajono kaip patrauklios turizmo vietovės įvaizdį. 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas, veikla Data Vieta Vykdytojai 
Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS 

1.  Šventė „Žuvienės virimo 

čempionatas“ 

rugsėjis  

 

Uosto g. 9, 

Šilutė 

Švietimo centro turizmo vadybininkės: Daiva Reinikė, 

Rita Beržanskienė  

Renginio 

lankytojams 

 

2.  Konkursas „Aš čia buvau“ rugsėjis  

 

Kretingos 

rajono turizmo 

informacijos 

centras 

Vilniaus g. 2B, 

Kretinga 

Kretingos rajono švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Daiva Reinikė, Rita Beržanskienė  

Kretingos rajono 

bendruomenei,  

renginio lankytojams 

Renginys 

skirtas 

Tarptautinei 

turizmo 

dienaii 
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Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas, veikla Data Vieta Vykdytojai 
Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

3.  Popietė „Kretingos krašto žydams 

atminti“ 

rugsėjis  

 

Kretingos 

muziejus, 

Baltoji salė, 

Vilniaus g. 20, 

Kretinga 

Kretingos rajono švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Daiva Reinikė, Rita Beržanskienė  

Kretingos rajono 

bendruomenei, 

miesto svečiams 

 

4.  Šventė „Palangos stalas 2016“ rugsėjis  

 

Basanavičiaus 

g., Palanga 

Kretingos rajono švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Daiva Reinikė, Rita Beržanskienė  

Renginio 

lankytojams 

 

5.  Fotografijų  paroda 

„Apsižvalgykime po Kretingos 

rajoną“ 

spalis Kretingos 

rajono 

savivaldybės 

M. Valančiaus 

viešosios 

bibliotekos 

Darbėnų 

filialas, 

Laukžemės g. 

6, Darbėnai, 

Kretingos r. 

Kretingos rajono švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Daiva Reinikė, Rita Beržanskienė 

Bibliotekos 

lankytojams 

 

6.  Ekskursija „Spalvinga Kretingos 

muziejaus istorija“ 

lapkritis Kretingos 

muziejus, 

Vilniaus g. 20, 

Kretinga 

Kretingos rajono švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Daiva Reinikė, Rita Beržanskienė 

Kretingos rajono 

bendruomenei 

 

7.  Ekskursija „Atiduok Tėvynei, ką 

privalai“ 

lapkritis Kretingos 

miestas 

Kretingos rajono švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Daiva Reinikė, Rita Beržanskienė, istorikas Vaidas 

Kuprelis  

Kretingos rajono 

bendruomenei 

Renginys 

skirtas 

kariuomenės 
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Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas, veikla Data Vieta Vykdytojai 
Kam skirtas 

renginys 
Pastabos 

dienai 

8.  Konkursas „Kas aš esu?“ gruodis Kretingos 

rajono turizmo 

informacijos 

Facebook 

paskyra 

Kretingos rajono švietimo centro turizmo vadybininkės: 

Daiva Reinikė, Rita Beržanskienė  

Socialinio tinklo 

Facebook 

vartotojams 

 

Kretingos rajono švietimo centro 2016 m. veiklos planas gali būti papildomas ir koreguojamas pagal Centro skyrių veiklos planus. 

 

PRITARTA  

Kretingos rajono švietimo centro tarybos 

2016 m. rugsėjo 2 d. protokolu Nr. 1 


