
BALANDŽIO
MĖN .  PLANAS

K R E T I N G O S  R Š C  A K T U A L I J O S
Kretingos rajono švietimo centro naujienos ir aktualijos

Zitai Domarkienei, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorei;
Dianai Bakstienei, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus
pavaduotojai ugdymui;

Sigitai Jonaitienei, direktorei;
Vidai Garjonienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui;
Daivai Beivydienei, muzikos mokytojai metodininkei; 
Nijolei Andriuškytei, matematikos mokytojai metodininkei;
Editai Miežetienei, informacinių technologijų mokytojai
metodininkei;
Steponui Bambalui, informacinių technologijų vyresniajam
mokytojui.

  S. Daukanto progimnazijos komandai:

DŽIAUGIAMĖS
KRETINGOS RAJONO
UGDYMO ĮSTAIGŲ
VADOVAIS,
MOKYTOJAIS,
ŠVIETIMO PAGALBOS
SPECIALISTAIS,
METODINĖS VEIKLOS
KOORDINATORIAIS

kurie kovo mėnesį
aktyviai dalyvavo
metodinėse veiklose,
dalijosi savo patirtimi
metodiniuose
renginiuose.
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AČIŪ už renginių organizavimą, moderavimą ir

techninę pagalbą

SEMIPLIUS

https://www.kretingosrsc.lt/images/Dokumentai/veikla/planavimo_dokumentai/menesio/2021/2021_04.pdf
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius


 Kovo mėnesį Kretingos rajone vyko 4 gerosios
patirties renginiai: praktiniai mokymai „Informacinių
technologijų taikymas muzikiniame ugdyme“,
metodinė valanda „Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos
ugdymas. Mokytojų ir logopedų bendradarbiavimo
patirtys“, metodinė diena „Vaikų pažangos ir
pasiekimų vertinimas. Kaip įveikiame iššūkius?“,
Respublikinė teorinė-praktinė konferencija „Ateities
mokykla“ ir 2 atviros veiklos. Balandžio mėnesį
planuojamos 3 atviros veiklos ir 5 gerosios patirties
renginiai, skirti ikimokyklinio, pradinio ir bendrojo
ugdymo mokytojams: metodinė diena „Krikščionio
žvilgsnis į reliatyvizmu ir sekuliarizmu persmelktą
visuomenę. Kaip kalbėti apie objektyvias tiesas ir
vertybes šiandien?“;
·      metodinė valanda „Geroji praktika pamokoje“;
·      metodinė valanda „Jaunojo atlikėjo smulkiosios
motorikos lavinimas fortepijono pamokose“;
·      metodinė valanda „Kūrybiškas ugdymas
kasdienėje ikimokyklinio amžiaus vaikų veikloje“;
·      metodinė valanda „Integracijos galimybės
pamokoje. Geroji patirtis“;

GEROSIOS  PATIRTIES  RENGINIAI
KRETINGOS  RAJONE

Kviečiame aktyviai
dalyvauti gerosios patirties
renginiuose, o gegužės
mėnesį planuojamas atviras
veiklas ir pranešimus galite
įrašyti lentelėje:

Astai Žiulpienei, logopedei
metodininkei;
Ritai Račienei, priešmokyklinio
ugdymo vyresniajai mokytojai;
Aurelijai Staponienei,
ikimokyklinio ugdymo mokytojai;

Linai Kvajauskienei,
ikimokyklinio ugdymo vyresniajai
mokytojai;
Daivai Malakauskienei,
logopedei, specialiajai pedagogei
metodininkei;

Reginai Kerpienei, ikimokyklinio
ugdymo vyresniajai mokytojai;
Rasai Embrasienei, ikimokyklinio
ugdymo vyresniajai logopedei.

S. Daukanto progimnazijos komandai: 

Kurmaičių pradinės mokyklos
komandai:

Vydmantų gimnazijos komandai:

PRANEŠIMAI GEGUŽĖS MĖN. 

AČIŪ už dalijimąsi gerąja

patirtimi:
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https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/200492286
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/200492286
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/780095288
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/599191696
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/nepriskirta/709285845
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/829936071
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/829936071
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/911146404
https://drive.google.com/file/d/1cBuWc498x3giMMBZaVOMuZDckxPiAzFB/view?usp=sharing


BALANDŽIO 15 d. 10.00 val.
TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS  kartu su gide
Diana Jomantaite – Jonaitiene kviečia jus į virtualią
ekskursiją „DINGUSI KRETINGA“ skirtą
tarptautinei kultūros dienai paminėti. 
Dalyvių skaičius ribotas, todėl būtina registracija.
Užsiregistravusiems dalyviams nuoroda į virtualią
ekskursiją bus atsiųsta el. paštu dieną prieš renginį.

NAUJIESIEMS  METODINĖS  VEIKLOS
KOORDINATORIAMS  LINKIME  SĖKMĖS

NAUJOSE  PAREIGOSE!

K R E T I N G O S  R A J O N O  M E T O D I N Ė S
V E I K L O S  K O O R D I N A T O R I A I

 

PRISTATOME  GRUODŽIO-KOVO  MĖNESIAIS  IŠRINKTUS
NAUJUS  RAJONO  METODINĖS  VEIKLOS  KOORDINATORIUS:

·Diana Bakstienė, lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja
ugdymui;
·Asta Motužienė, Jurgio Pabrėžos
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui;
·Simona Kutkevičienė, Meno mokyklos
choreografijos mokytoja metodininkė;
·Regina Songailienė, Marijos Tiškevičiūtės
mokyklos socialinė pedagogė ekspertė.

vadovų ilgalaikės kvalifikacijos programos
„ŠVIETIMO ĮSTAIGOS VADOVO LYDERYTĖ

MOKINIO IR MOKYKLOS PAŽANGAI“
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BALANDŽIO  MĖN .  OLIMPIADOS

 
 
 
 

Rajoninis meninio skaitymo konkursas 1–4 kl.
Rajoninis 6–9 (IC) klasių mokinių dailyraščio
konkursas „Rusiškai rašom gražiai ir
taisyklingai“

Balandžio 9 d.    5-oji Lietuvos 5–8 kl. mokinių
Gamtos mokslų – biologijos (STEAM) olimpiada

Balandžio 20 d.   7-8 klasių geografijos olimpiada

Atšauktos olimpiados: 

Balandžio 27 d. 10.00 val. kviečiame
švietimo įstaigų vadovus ir jų

pavaduotojus registruotis į nemokamą 

paskaitą „BAIMĖS ANATOMIJA: KAIP NUGALĖTI
VIEŠOJO KALBĖJIMO BAIMĘ“ prof. dr. Birutė

Anužienė, VšĮ Klaipėdos universiteto Socialinių ir
humanitarinių mokslų fakulteto Tęstinių studijų

centro dėstytoja

REGISTRACIJA

https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/691760810
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/5fc9d4136f8ae893673014
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/606324b355618926784012
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/691760810
https://tinyurl.com/yftknxen
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PEDAGOGINĖ  PSICHOLOGINĖ  PAGALBA
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Mokykloms

Vaiko
gerovės 

komisijoms

Ypatingo vaiko

Kovo 25-26 dienomis l.-d. „Ąžuoliukas“ ir l.-d.
„Žilvitis“ bendruomenės turėjo galimybę
„pasimatuoti“ autistiškų asmenų pasaulį
simuliatoriaus pagalba. Autizmo simuliatorius
leido dalyviams nusikelti į tris skirtingas situacijas
: kavinę, mokyklą ir metro stotį, ir į šias kasdienes
situacijas pažiūrėti sensoriškai jautraus vaiko
akimis.
Prašėme dalyvių pasidalinti įspūdžiais, jausmais ir
įžvalgomis apie kelių minučių patyrimą.
Kviečiame paskaityti:
„Negaliu patikėti, kad jie gyvena taip kasdien.
Pradėjo skaudėti galvą.“
„Jaučiausi absoliučiai išsigandusi. Norėjosi į ką
nors įsikibti. Trumpai – baisu.“
„Nežinau, ar ilgai taip išbūčiau. “
„Įspūdis iš situacijos su kavine, man priminė
situaciją, kai pati buvau kavinėje, ir mačiau
netinkamai besielgiantį vaiką, kaip man tada
atrodė. Nuo šiol smerkti neskubėsiu. Nes dabar
atrodo, kad tas vaikas galėjo būti kitoks. Nes kaip
ir man norėjosi užsikišti ausis, taip tas vaikas ir
elgėsi.“
„Kaip mums trūksta žinių apie tokių vaikų
supratimą bei jų ugdymą.“

Ypatingų vaikų pavasaris

https://www.kretingosrsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=682:pedagogines-psichologines-pagalbos-skyriaus-specialistu-siuloma-pagalba-ugdymo-istaigu-bendruomenems-mokytoju-grupei&catid=85&Itemid=534
https://www.kretingosrsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=676:kvietimas-b&catid=8&Itemid=101
https://www.kretingosrsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=696:20210226a&catid=8&Itemid=101
https://www.kretingosrsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=706:ypatingo-vaiko-pavasaris&catid=85&Itemid=534
https://www.kretingosrsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=687&Itemid=538
https://www.kretingosrsc.lt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=85&Itemid=534
https://www.kretingosrsc.lt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=85&Itemid=534
https://www.kretingosrsc.lt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=85&Itemid=534
https://www.kretingosrsc.lt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=85&Itemid=534
https://www.kretingosrsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=706:ypatingo-vaiko-pavasaris&catid=85&Itemid=534


W W W . K R E T I N G O S R S C . L T
Kretingos rajono švietimo centro naujienos ir aktualijos

Mums svarbi Jūsų nuomonė, lauksime Jūsų pasiūlymų ir pastebėjimų el. paštu
vilija.kontrime@kretingosrsc.lt

Kretingos rajono švietimo centro naujienos ir aktualijos

KRETINGOS RŠC

Sveikiname

https://www.kretingosrsc.lt/
http://kretingosrsc.lt/

