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KRETINGOS RŠC
AKTUALIJOS
Kretingos rajono švietimo centro naujienos ir aktualijos

LAPKRIČIO MĖN.
VEIKLOS PLANAS
atidaryti...

PLANUOJATE ATVIRAS
PAMOKAS/VEIKLAS
GRUODŽIO MĖN.?
SPAUSTI ČIA...

KRETINGOS RAJONO METODINĖS VEIKLOS
KOORDINATORIAI
SPALIO MĖN. IŠRINKTI RAJONO METODINĖS VEIKLOS
KOORDINATORIAI:

Lietuvių kalbos ir literatūros – Irma Šedienė, VšĮ

PLANUOJATE PRANEŠMUS
GRUODŽIO MĖN.?
SPAUSTI ČIA...

Pranciškonų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Istorijos – Vaidas Kuprelis, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
istorijos mokytojas metodininkas
Ekonomikos – Inga Būgienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
ekonomikos mokytoja metodininkė
Biologijos – Kęstutis Kaulius, VšĮ Pranciškonų gimnazijos

KVIEČIAME UŽSISAKYTI
NAUJIENLAIŠKIO
PRENUMERATA

spausti čia...

biologijos mokytojas metodininkas
Chemijos – Rasa Šorienė, J. Pabrėžos universitetinės
gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė
Muzikos – Milda Trušauskaitė, M. Daujoto progimnazijos
muzikos mokytoja ekspertė
Dailės – Živilė Sabaliauskaitė, S. Daukanto progimnazijos
dailės mokytoja ekspertė
Pradinių klasių – Nijolė Meškauskienė, M. Daujoto
progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė

DAR VIENAI KADENCIJAI PERRINKTIEMS METODINĖS VEIKLOS
KOORDINATORIAMS LINKIME SĖKMĖS!

SPALIO MĖNESĮ VYKO 9 METODINĖS
VEIKLOS PLANAVIMO SUSITIKIMAI
(DORINIO UGDYMO (ETIKOS), MUZIKOS,
DAILĖS, BIOLOGIJOS,CHEMIJOS,
EKONOMIKOS, ISTORIJOS, LIETUVIŲ
KALBOS IR LITERATŪROS, PRADINIO
UGDYMO).

LAPKRIČIO MĖN. PLANUOJAMA 11
ATSKIRŲ DALYKŲ MOKYTOJŲ
METODINĖS VEIKLOS PLANAVIMO
SUSITIKIMŲ:

KONKURSAI IR KITI GEROSIOS PATIRTIES
RENGINIAI KRETINGOS RAJONE SPALIO
MĖN.

Respublikinis 2–4 klasių mokinių dailiojo rašto konkursas
„Ką parašysi, to neišdildysi“ (padėka S. Daukanto
progimnazijos komandai: Sigitai Jonaitienei, direktorei,
ir Jolantai Vainušienei, pradinio ugdymo mokytojai
metodininkei.

3 d. 11.00 val. - INFORMATIKA
4 d. 11.00 val. - ŠOKIS
9 d. 10.00 val. - GEOGRAFIJA
9 d. 13.30 val. - ANGLŲ KALBA
9 d. 15.00 val. - FIZINIS UGDYMAS
10 d. 14.00 val. - LOGOPEDAI
16 d. 13.30 val. - IKIMOKYKLINIS
UGDYMAS
16 d. 15.00 val. - TECHNOLOGIJOS
17 d. 15.00 val. - FIZIKA
22 d. 13.00 val. - PRIEŠMOKYKLINIS
UGDYMAS
24 d. 15.00 val. - SOCIALINIAI
PEDAGOGAI

REGISTRACIJA www.semiplius.lt

Respublikinis vaikų saviraiškos projektas „Vaikų rankos
džiugina žemę“ (padėka M.-d. „Žibutė“ komandai: Nijolei
Viskontienei, ikimokyklinio ugdymo mokytojai
metodininkei, Rita Kubilienei, Loretai Pucienei,
vyresniosioms ikimokyklinio ugdymo mokytojoms,
Erikai Ostrenkovai, meninio ugdymo mokytojai).
Viktorina-konkursas „Muzika mano širdyje“ (padėka
Mildai Trušauskaitei, M. Daujoto progimnazijos muzikos
mokytojai ekspertei).
Dailės ir technologijų mokytojų kūrybinių darbų paroda
„Ką kalba širdis“.
Kūrybinių darbų paroda „Mokytojas – mano super
herojus“ (padėka Kretingos rajono švietimo centro
pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus
komandai: Vikai Gridiajevai, psichologei, Dainorai
Kalniškienei, vyresniajai socialinei pedagogei, Renatai
Galdikienei, vyresniajai specialiajai pedagogei).

KRETINGOS RAJONO
ŠVIETIMO CENTRO AKTUALIJOS

James Lopez
SCIENCE TEACHER

www.kretingosrsc.lt

BIBLIOTERAPINIAI
SUSITIKIMAI
Kviečiame naujus narius jungtis į mūsų biblioterapinę grupę, kurioje skaitysime
tėvams aktualiomis temomis parašytas knygas bei jaukioje aplinkoje
aptarsime, kokį atgarsį jos turi mūsų gyvenimuose.
Jei Jūs jau seniai svajojate vėl paimti knygą į rankas arba tiesiog norite jaukiai
pasikalbėti apie rūpimus tėvystės klausimus, raginame jus registruotis.
Kitas susitikimas vyks 2021 m. gruodžio 14 d. 15:30 val.
Grupės skaitoma knyga: Adele Faber, Elaine Mazlish „Mano vaikai nesipyksta:
kaip padėti vaikams gyventi taikiai, kad ramiai gyventumėte ir jūs“.
Grupę veda: psichologė Vika Gridiajeva ir socialinė pedagogė Dainora
Kalniškienė
Registracija visą lapkričio mėnesį: dainorakal@gmail.com

Kas yra MINDFULNESS arba
Dėmesingas įsisąmoninimas ?

Tai neutralus tęstinis esamojo laiko
momento įsisąmoninimas, padedantis
atpažinti savo mintis, jausmus ir elgesį tuo
pat metu, kai jis atsiranda, nepereinant į
įprastas automatines reakcijas.
Tai kelias į sąmoningesnį gyvenimą.

-

MINDFULNESS TYRIMŲ REZULTATAI RODO, JOG PRAKTIKUOJANT:
- lengviau suprasti ir išgyventi stresines
situacijas;
- mažėja fizinė ir emocinė įtampa,
nerimas;
- gebama sąmoningiau ir koncentruotai
valdyti dėmesį;
- išmokstama būti dabartyje;

MINDFULNESS metodo efektyvumą
įrodo gausybė tyrimų, praktikos
taikomas medicinoje, švietime, versle,
kariuomenėje ir t.t.

-geriau įsisąmoninamos mintys,
jausmai, kūno pojūčiai;
- pripažįstama, priimama realybė,
neprisirišant ir nevertinant;

- gyvenama „buvimo“, o ne darymo
režime;
- išmokstama suvaldyti mus
„užsukančias“
ir nuolat besikartojančias įkyrias mintis;
-paprasčiau palaikoma vidinė
harmonija, ramybė;
-lengviau sutariama su aplinkiniai;
- išmokstama dėmesingiau valgyti,
todėl lengviau kontroliuojamas svoris;
- mažėja lėtiniai skausmai;
- pakyla darbingumas;
- gerėja miegas;
- kyla gyvenimo kokybė.

An interview
with Jonathan
Hames, the
world's most
innovative
person.
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Kai už lango trūksta saulės ir šiltų orų, o dažnas lietus
bei vėsa nebevilioja į lauką, vis dažniau susimąstome
apie veiklas vykstančias viduje. Mes turime Jums
pasiūlymą.
Kviečiame dalyvauti didelio susidomėjimo
sulaukiančiose ekskursijose „Vienuolių takais“ ir
„Kretingos požemiai. Jeigu sienos prabiltų“.
Ekskursija „Vienuolių takais“ vyks lapkričio 13 d. 11.00
val. Kaina 3 eurai/asmeniui.
Ekskursija „Kretingos požemiai. Jeigu sienos prabiltų“
vyks lapkričio 20 d. 11.00 val.
Kaina 6 eurai/asmeniui.
Daugiau informacijos suteiksime tel. +370 445 73 102.

„Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų
ir /ar sutrikimų turinčiais vaikais:
kilmė, ypatumai, kontraktai ir
rekomendacijos“ vyks 2021 m.
lapkričio 25 d. 13 val.
2021 m. spalio 28 d. antrame ilgalaikės
programos „Įtraukusis ugdymas-galimybės ir
realybė“ modulyje „Autizmo spektro
sutrikimai ir jų įtaka psichosocialinei
adaptacijai“ aktyviai dalyvavo Kretingos
rajono mokytojų padėjėjai. Aptarėme mums
aktualius iššūkius, kurie kyla darbe su
ypatingais vaikais ir kaip galėtume jiems
padėti. Daugiau...

„Autizmo spektro sutrikimai ir jų įtaka
psichosocialinei adaptacijai“ vyks
lapkričio 24 d. 13.00 val.

2021 m. spalio 27 d. įvyko ilgalaikės programos
„Įtraukusis ugdymas-galimybės ir realybė“ I modulis
„Pagalbos ypatumai mokiniams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių“, kuriame aktyviai dalyvavo Kretingos
rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio
ugdymo mokytojai. Daugiau...
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DĖKOJAME UŽ DALIJIMĄSI
GERĄJA PATIRTIMI:
Už pranešimus metodinių susirinkimų, apskritojo stalo
diskusijų, projekto „Mokytojas – mokytojui“ veiklų metu:
Rasai Šorienei, J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos
chemijos mokytojai metodininkei;
Kristinai Vaicekauskienei, Salantų gimnazijos chemijos
vyresniajai mokytojai;
Sonatai Vizgaudienei, Kretingos rajono švietimo centro
pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologei;
Plungės M. Oginskio meno mokyklos fortepijono
mokytojai Rimai Žilinskienei ir Meno mokyklos
mokytojų komandai ir – už praktinę veiklą „Ansamblinio
grojimo specifika“ rajono muzikos mokytojams:
Silvijai Stanienei, fortepijono vyresniajai mokytojai;
Visvaldui Stirbliui, klarneto vyresniajam mokytojui;
Daliai Pocienei, smuiko mokytojai metodininkei;
Jūratei Norkuvienei, chorinio dainavimo mokytojai;
Laimonui Staniui, vyresniajam saksofono mokytojui;
Vilijai Vitkauskienei, kanklių mokytojai metodininkei;
Rimai Stonkuvienei, fortepijono mokytojai metodininkei;
Vigilijai Smilgytei-Mockevičienei, fortepijono mokytojai;
Olgai Vasiljevai, koncertmeisterei.

Kviečiame skaityti spalio 29 d. dienraštyje „Pajūrio
naujienos“ skiltyje „Kuprinė“ pokalbį su Kretingos rajono
švietimo centro psichologe, Vika Gridiajeva, bei socialine
pedagoge Dainora Kaliniškiene apie vykdomas veiklas
Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriuje Kretingos
rajono švietimo centre skirtas vaikams ir paaugliams.
Skaityti straipsnį spauskite čia...

KVIEČIAME registruoti ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo mokinius, bei 1-12 klasių mokinius dalyvauti
rajoniniame konkurse ,,Skaitymai žemaitiškai".
IFORMACIJA TELEFONU +370 683 20575
REGISTRACIJA SPAUSTI ČIA

KRETINGOS RAJONO
ŠVIETIMO CENTRO AKTUALIJOS

www.kretingosrsc.lt
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PROJEKTAS „MOKYTOJASMOKYTOJUI“
2021 m. spalio 25 d. startavo mokslo metų projekto „Mokytojas – mokytojui“
veiklos. Projekto tikslas – suteikti reikiamą metodinę, pedagoginę, psichologinę
pagalbą Kretingos miesto ir rajono ugdymo įstaigų pradedantiems ir pedagoginę
veiklą atnaujinusiems mokytojams. Susitikimo metu aptartos dalyviams aktualios
problemos, veiklos sritys, kuriose reikėtų konsultacijų, pagalbos, numatytos kitų
susitikimų veiklos kryptys. Susitikime dalyvavo lopšelio-darželio „Žilvitis“, Kartenos
mokyklos-daugiafunkcio centro, Simono Daukanto progimnazijos, VšĮ
Pranciškonų gimnazijos, VšĮ Technologijos ir verslo mokyklos mokytojai.
Pirmajame projekto „Mokytojas – mokytojui“ susitikime Švietimo centro
direktoriaus pavaduotojai neformaliajam švietimui Vilijai Kontrimei ir metodininkei
Virginijai Kvietkauskienei talkino ir pranešimą apie adaptaciją darbe skaitė
Kretingos rajono švietimo centro psichologė Sonata Vizgaudienė. Tikimės, kad
projekto dalyviams pranešimo metu išsakyti praktiniai patarimai, pateikti pavyzdžiai
pasitarnaus sprendžiant iškilusius klausimus. II susitikimas planuojamas 2021
m. lapkričio 29 d. Projekte laukiame ir kitų pradedančių mokytojų!
Projekto „Mokytojas – mokytojui“ veiklose dalyvauti kviečiame ir savo patirtimi
su jaunesniais kolegomis dalintis patirtį turinčius rusų, anglų, vokiečių kalbų,
pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojus! Registracija-spausk čia...

An interview
with Jonathan
Hames, the
world's most
innovative
person.
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„Virė virė košę“ knygos įkvėpta
kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės
veiklos diena

2021 m. spalio 21 d. Kretingos meno
mokyklos fortepijono vyr. mokytoja Silvija
Stanienė pristatė muzikos mokymo ir
mokymosi leidinį „Virė virė košę“ kelių
renginių metu.
Pirmiausia, Švietimo centre S. Stanienė vedė
seminarą „Ansamblinio grojimo specifika“.
Vėliau vyko praktinės veiklos „Kūrybingas
mokinių motyvavimas muzikos instrumentu
meno mokyklose“, o dieną vainikavo
Kretingos meno mokyklos mokinių ir
mokytojų koncertas. Jo metu mokiniai su
mokytojais Vilija Vitkauskiene, Vigilija
Smilgyte-Mockevičiene, Visvaldu Stirbliu,
Dalia Pociene, Laimonu Staniumi, Rima
Stonkuviene, Jūrate Norkuviene, Rima
Žilinskiene, koncertmeistere Olga Vasiljeva
bei pačia S. Staniene ir dainuodami su
Jūrate Norkuviene atliko knygoje „Virė virė
košę“ aranžuotas dainas. Apie koncertą
galite daugiau skaityti čia...

2021 m. lapkričio 19 d.
dailės ir technologijų mokytojus kviečiame
dalyvauti Respublikinėje teorinėje-praktinėje
konferencijoje
„Kūrybinės pamokų interpretacijos“
Registruotis www.semiplius.lt
Išsamiau žiūrėti planą.
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Spalio 21 dieną Darbėnų
gimnazijos mokytojai, švietimo
pagalbos specialistai aktyviai
dalyvavo paskaitoje-diskusijoje
„Savalaikė pagalba specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems
mokiniams, skatinanti įtrauktį
švietime“. Paskaitą-diskusiją
vedė pedagoginės psichologinės
pagalbos skyriaus vedėja
Vaidota Vaišienė skaityti čia...
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Mums svarbi Jūsų nuomonė, lauksime Jūsų pasiūlymų ir pastebėjimų
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