
Kretingos rajonas su kitomis 8 savivaldybėmis dalyvaus pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 
stebėsenos bandomajame tyrime

 

NŠA gegužės mėn. pradėjo vykdyti savivaldybių švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo (PKT) stebėseną.
PKT stebėsenos tikslas – nustatyti šalies PKT būklę, analizuoti, prognozuoti jos kaitą, planuoti galimas priemones PKT
sistemos veiksmingumui stiprinti.
2021 metais atliekamo bandomojo PKT stebėsenos tyrimo pagrindinis uždavinys – išbandyti nustatytų stebėsenos
kriterijų ir rodiklių pagrįstumą.
PKT stebėsenos bandomajame tyrime dalyvauja 9 atrinktos savivaldybės kartu su akredituotomis pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo institucijomis, tarp kurių ir Kretingos rajonas. Nustačius PKT sistemos tobulintinas sritis bus parengtos
rekomendacijos šiam procesui tobulinti. PKT stebėsena ateityje leis matyti kvalifikacijos tobulinimo sistemos procesų
pokyčius. Gegužės mėn. 26 d. įvyko pirmasis projekto dalyvių susitikimas, kurio metu buvo aptarti stebėsenos kriterijai
bei analizei reikalingi rodikliai, nutarti tolimesni sutikimo ir duomenų pateikimo terminai. Tikimės efektyvių ir naudingų
pedagogų kvalifikacijos tobulinimui rezultatų. 

K R E T I N G O S  R Š C  A K T U A L I J O S
 

GRĮŽTAMOJO RYŠIO BŪDAI, METODAI IR
INSTRUMENTAI, SIEKIANT KVALIFIKACIJOS

TOBULINIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS 

Kretingos rajono švietimo centro metodininkės kovo – gegužės mėnesiais
dalyvavo Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos organizuotoje
ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje „Grįžtamojo ryšio būdai,
metodai ir instrumentai, siekiant kvalifikacijos tobulinimo paslaugų
kokybės“ ir kartu su kitų švietimo centrų metodininkais kūrė metodus ir
įsivertinimo instrumentus. Sukurti instrumentai bus naudingi kvalifikacijos
tobulinimo paslaugų kokybei gerinti. 

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO POREIKIŲ
TYRIMAS

Švietimo centro kolektyvas nuoširdžiai dėkoja kiekvienam mokytojui, vadovui, pagalbos specialistui už nuoširdų bendravimą ir
bendradarbiavimą, dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, nes visi siekiame bendro tikslo – mokinių motyvacijos didinimo,
pamokos kokybės gerinimo, aukštesnių kiekvieno mokinio rezultatų. 
Norėtume išsiaiškinti kiekvieno mokytojo, direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacijos tobulinimo
renginių poreikį ateinantiems metams, todėl prašytume rasti keletą minučių ir užpildyti anketą.
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https://www.svietimonaujienos.lt/9-savivaldybes-dalyvaus-pedagogu-kvalifikacijos-tobulinimo-stebesenos-bandomajame-tyrime/?fbclid=IwAR1EM0ZQ_YhfeiCQBniTfWl976E0N0ntULFJBcNpfxNNF1oV2TPxJtj2sFw
https://www.svietimonaujienos.lt/9-savivaldybes-dalyvaus-pedagogu-kvalifikacijos-tobulinimo-stebesenos-bandomajame-tyrime/?fbclid=IwAR1EM0ZQ_YhfeiCQBniTfWl976E0N0ntULFJBcNpfxNNF1oV2TPxJtj2sFw
https://www.svietimonaujienos.lt/9-savivaldybes-dalyvaus-pedagogu-kvalifikacijos-tobulinimo-stebesenos-bandomajame-tyrime/?fbclid=IwAR1EM0ZQ_YhfeiCQBniTfWl976E0N0ntULFJBcNpfxNNF1oV2TPxJtj2sFw
https://www.semiplius.lt/
https://forms.office.com/r/ZLUyutZ6RZ
https://kretingosrsc.lt/images/Dokumentai/veikla/planavimo_dokumentai/menesio/2021/2021_06.pdf
https://kretingosrsc.lt/images/Dokumentai/veikla/planavimo_dokumentai/menesio/2021/2021_06.pdf


Daugiau negu 400 metų senumo Kretingos
pranciškonų vienuolynas bei bažnyčia saugo
daugybę gražių istorijų ir paslapčių.
Kiekvienas ansamblio kampelis kviečia
pažinti – karvedžio J. K. Chodkevičiaus
gyvenimo istoriją, Šv. Antano paveikslo
stebuklus, vienuolyno klestėjimą bei
tragedijas, Kretingą iš svaiginančio aukščio,
užkopus į bokštą. Ši ekskursija yra žavi ir
jaudinanti kelionė į praeitį. Joje –
pasakojimai apie tikėjimo galią, vienuolių
gyvenimo ritmą, paslaptingas kriptas,
užgriuvusius rūsius bei tunelius, švedų karių
paliktus kardų kirčius ir gyvus užmūrytus
žmones bei dar daug kitų pasakojimų.

CONTENT

Ekskursija „Vienuolių takais“ 

Datos:

birželio 16 d., 23 d., 30 d.
Laikas: 17.00 val.
Kaina asmeniui – 3 Eur.
Būtina išankstinė registracija
telefonu (8 445) 73 102.

 
Kretingos rajono švietimo centro naujienos ir aktualijos

„ĮTRAUKUSIS UGDYMAS: GALIMYBĖS IR REALYBĖ“.  
PROGRAMOS PRISTATYMAS VYKS VIRTUALIOJE

ZOOM APLINKOJE.
NUORODA PRISIJUNGIMUI:

HTTPS://ZOOM.US/PRISTATYMAS
KONTAKTAI PASITEIRAVIMUI:

vaidota.vaisiene@kretingosrsc. lt    
TEL.  +370 674 13759

Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus
special istai  dal insis 

įžvalgomis apie įtraukųjį  ugdymą. Sekite  
„Pajūrio naujienas“.

https://us02web.zoom.us/j/89659281734?pwd=MDhoRVk1ekRqNEhWQUJLWUoxU1Avdz09
https://www.pajurionaujienos.com/?m=0


Norime pasidžiaugti Kretingos rajono ugdymo įstaigų vadovais, mokytojais, švietimo
pagalbos specialistais, metodinės veiklos koordinatoriais, kurie balandžio mėnesį

 aktyviai dalyvavo metodinėse veiklose ir dalijosi savo patirtimi metodiniuose renginiuose.

 
Kretingos rajono švietimo centro naujienos ir aktualijos

Už dalijimąsi gerąja patirtimi:
Ellai Maleckienei, l.-d. „Žilvitis“ priešmokyklinio

ugdymo vyresniajai mokytojai;
Silvijai Stanienei, meno mokyklos fortepijono

vyresniajai mokytojai;
Rimantei Gedriminenei, Marijos Tiškevičiūtės

mokyklos psichologei;
Reginai Songailienei, Marijos Tiškevičiūtės mokyklos

socialinei pedagogei ekspertei;
Adelei Žeimytei, Salantų gimnazijos lietuvių kalbos

mokytojai ekspertei.
 

M a r i j o n o  D a u j o t o  p r o g i m n a z i j o s  p r a d i n i o
u g d y m o  m o k y t o j a m s :

Laimutei Žilinskienei, mokytojai metodininkei,
Nijolei Meškauskienei, mokytojai ekspertei,

Monikai Gurauskienei, vyresniajai mokytojai,
Pauliui Mikaločiui, vyresniajam mokytojui,

Aivai Raciuvienei, vyresniajai mokytojai,
Jurgitai Kripienei, mokytojai metodininkei,

Redai Petrulienei, vyresniajai mokytojai.
 M a r i j o n o  D a u j o t o  p r o g i m n a z i j o s

d a l y k ų  m o k y t o j a m s :
Rasai Švilpienei, informacinių technologijų mokytojai

metodininkei
Mildai Trušauskaitei, muzikos mokytojai ekspertei,

Irmai Stanislauskienei, lietuvių kalbos mokytojai,
Renatai Galdikienei, vyresniajai specialiajai pedagogei,

Raimondai Marijošienei, anglų kalbos vyresniajai
mokytojai,

Mindaugui Razmai, informacinių technologijų vyresniajam
mokytojui,

Aldonai Kruševičiūtei, lietuvių kalbos mokytojai ekspertei,
Aldonai Petrulienei, rusų kalbos mokytojai metodininkei.

Už renginių organizavimą, moderavimą ir bendradarbiavimą:

KVIEČIAME pradėti planuoti
atviras veiklas ir pranešimus
Naujiems 2021-2022 mokslo

metams. 

M a r i j o n o  D a u j o t o  p r o g i m n a z i j o s
k o m a n d a i :
Raimundai Viskontienei, direktorei;
Aurelijai Jedenkienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui;
Jūratei Račinskienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui;

S a l a n t ų  g i m n a z i j o s  k o m a n d a i :
Aušrai Zebitienei, direktorei,
Vilmai Gedvilienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui,
Linai Vaitkuvienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui,
Dalijai Sabutytei, rusų kalbos mokytojai metodininkei,
Romualdui Jonauskui, pradinio ugdymo mokytojui
metodininkui,
Vidmantui Budriui, pradinio ugdymo mokytojui metodininkui.

 

https://drive.google.com/file/d/1a-7RN5FyfKrpggiHgEP-jOMacWsKZEtz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a-7RN5FyfKrpggiHgEP-jOMacWsKZEtz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cBuWc498x3giMMBZaVOMuZDckxPiAzFB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cBuWc498x3giMMBZaVOMuZDckxPiAzFB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cBuWc498x3giMMBZaVOMuZDckxPiAzFB/view?usp=sharing


 
Kretingos rajono švietimo centro naujienos ir aktualijos

Gegužės 27 d. Pedagoginės
psichologinės pagalbos
skyriaus
logopedė Raminta Staškauskienė ir
psichologė Vika Gridiajeva susitiko
su Salantų gimnazijos
bendruomene, ir turėjo atvirą
pokalbį apie autistiškus vaikus
ugdymo įstaigose. Norime
pasidalinti, kad baigiantis
susitikimui, bendruomenės
pedagogai reflektavo, jog jų
pagrindinė žinutė su kuria jie išeina
iš šio susitikimo, buvo tai, jog mes
visi pirmiausia esame žmonės.

Pasitikrinkite, savo žinias. Kaip
manote, mitas ar faktas - autistiški
asmenys yra vienišiai, nes jiems
nepatinka draugija? Mūsų dideliam
džiaugsmui, Salantų gimnazijos
pedagogai vienbalsiai nutarė - jog
tikrai tai yra mitas. 
Autistiški vaikai, kaip ir visi kiti
vaikai, nori žaisti, ir draugauti. Mes
galime jiems padėti!

Ekskursija „Pamirštos dvaro

istorijos“ 

Datos:
birželio 20 d., 27 d.
Laikas: 14.00 val.
Kaina asmeniui – 3 Eur.
Būtina išankstinė registracija
telefonu (8 445) 73 102.

Kretingos Tiškevičių dvaras žavus ne tik puošniais rūmais, puikiai išsilaikiusiais pastatais ar išpuoselėtu parku.
Šis visoje šalyje garsus XIX amžiaus kompleksas skatina žvelgti giliau bei atrasti daugiau. Ką nuveikė išlaidusis
Juozapas Tiškevičius? Kokius iššūkius patyrė jo žmona Sofija? Už kokius didžiulius darbus neįvertinta liko
užsispyrusioji dukra Marija? Be to, Kretingos dvaras – daugybės pirmų kartų dvaras. Pirmoji telefono linija,
pirmoji hidroelektrinė, pirmasis lietuviškas darželis... O kur dar istorijos apie stebuklingą Meilės akmenį,
prabangias lynų vaišes bei ypatinguosius monarchų stalo vertus kalakutus. Kretingos dvaras tikrai turi
pamirštų istorijų, tik ir laukiančių, kuomet bus atskleistos.

https://www.kretingosrsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=726:susitikimas-su-salantu-gimnazijos-bendruomene&catid=85&Itemid=534
https://www.kretingosrsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=726:susitikimas-su-salantu-gimnazijos-bendruomene&catid=85&Itemid=534


 
Kretingos rajono švietimo centro naujienos ir aktualijos

Kretingos rajono švietimo centras bendradarbiaudamas su
Kretingos rajono savivaldybe, Kretingos rajono savivaldybes
administracijos Švietimo skyriumi, Kretingos rajono savivaldybės
M. Valančiaus viešąja biblioteka ir jos filialais, Kretingos rajono
kultūros centru ir jo skyriais, su kitomis Kretingos rajono
švietimo įstaigomis, Kretingos muziejumi ir Vyskupo Motiejaus
Valančiaus gimtinės muziejumi, Kretingos moterų informacijos ir
mokymo centru, Kretingos trečiojo amžiaus universitetu, rajono
spaudos atstovais ir kitomis Kretingos rajono bendruomenėmis
parengė „Skaitymo skatinimo 2021-2023 metų programą
Kretingos rajone“, kurios paskirtis – formuoti ir vykdyti lokalią
skaitymo skatinimo programą pagal nacionalinę skaitymo
skatinimo politiką, siekiant skatinti įvairaus amžiaus ir skirtingų
socialinių grupių gyventojų motyvaciją skaityti, stiprinti
institucinį bendradarbiavimą, užtikrinant skaitymą skatinančios
aplinkos kūrimą, palaikymą ir prieinamumą, formuoti visuomenės
teigiamą požiūrį į skaitymą." Plačiau apie programą ir veiklas.

Pagal šią programą sukurta „Skaitanti Kretinga“ – vieša
Facebook grupė, skirta kretingiškiams, besidomintiems skaitymu
bei literatūra, tiems, kuriems skaitymas, ne tik pažinimas, bet ir
malonumas!
Mūsų tikslas skelbti TIK KRETINGOJE IR KRETINGOS RAJONE
vyksiančių susitikimų su knygų autoriais, knygų pristatymų,
meninių programų, parodų, seminarų, paskaitų, skaitymą
populiarinančių akcijų, iniciatyvų, projektų skelbimus vienoje
vietoje.

„ S K A I T A N T I  K R E T I N G A “

„Skaitymo skatinimo 2021-2023 metų programa 
Kretingos rajone“

Ekskursija „Kretingos požemiai. Jeigu sienos prabiltų“ 
Datos: birželio 20 d., 27 d.

Laikas: 14.00 val.
Kaina asmeniui – 3 Eur.

Būtina išankstinė registracija telefonu (8 445) 73 102
Ekskursijos metu aplankysime Kretingos bažnyčios

kriptas, Šv. Antano rūmų rūsį, Tiškevičių koplyčios

mauzoliejų. Kretingos bažnyčios kriptoje

pamatysime Chodkevičių šeimos sarkofagus, karo

su švedais metu užmūrytų žmonių palaikus. Šv.

Antano rūmuose lankysime buvusias kameras,

kuriose kalėjo NKVD kankinami žmonės,

pamatysime kankinimų šulinį. Tiškevičių

koplyčioje pamatysime šios šeimos sarkofagus,

sužinosime Tiškevičių gyvenimo akimirkas.

https://kretingosrsc.lt/images/NSS/Dokumentai/SK_2021_programa.pdf
https://kretingosrsc.lt/images/NSS/Dokumentai/SK_2021_programa.pdf
https://kretingosrsc.lt/images/NSS/Dokumentai/SK_2021_veiksmu_planas.pdf
https://es-es.facebook.com/groups/Skaitanti-Kretinga-385482999107279/
https://es-es.facebook.com/groups/Skaitanti-Kretinga-385482999107279/
https://es-es.facebook.com/groups/Skaitanti-Kretinga-385482999107279/
https://kretingosrsc.lt/images/NSS/Dokumentai/SK_2021_programa.pdf
https://kretingosrsc.lt/images/NSS/Dokumentai/SK_2021_programa.pdf
https://kretingosrsc.lt/images/NSS/Dokumentai/SK_2021_programa.pdf


VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO MAGISTRANTŪROS
STUDIJOS

KTU: Kauno Technologijos universiteto magistrantūros
studijos Kretingos mieste!

 
Kviečiame jau dabar registruotis KTU Viešojo

administravimo magistrantūros studijoms į Kretingos grupę:
ruta.petrauskiene@ktu.lt arba tel. 8-37 300 145

WWW.KRETINGOSRSC.LT
Kretingos rajono švietimo centro naujienos ir aktualijos

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

Birželio 8 d. 12.00 val. kviečiame Kretingos rajono, Klaipėdos ir

Palangos gamtos mokslų mokytojus dalyvauti regioninėje

konferencijoje „Istoriniai gamtos mokslų vystymosi aspektai“

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijoje. 

Lektorius:       dr. Arūnas Balčiūnas, Klaipėdos universiteto mokslo

darbuotojas.

Vykdytojos:     Raimonda Dergevičienė, Klaipėdos „Ąžuolyno“

gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė; 

                         Dalia Bružienė, Darbėnų gimnazijos direktoriaus

pavaduotoja ugdymui.

Registracija: www.semiplius.lt info tel.: +370 646 93545

@kretingosturizmas 

@KretingosNeformalusSvietimas 

@pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius

https://kretingosrsc.lt/
http://kretingosrsc.lt/
http://www.semiplius.lt/
https://www.facebook.com/kretingosturizmas/
https://www.facebook.com/kretingosturizmas/
https://www.facebook.com/KretingosNeformalusSvietimas/
https://www.facebook.com/pppagalba

