
KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS                                     TVIRTINU 

    Švietimo centro direktorė 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J. Pabrėžos g. 8, 97129 Kretinga, tel. +370 674 13639,                                             

el. p. svietimocentras@kretingosrsc.lt, http://www.kretingosrsc.lt  

Duomenys saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 195175933                                           

 

             VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS                          Adelė Mazeliauskienė 

2022-01-27 Nr. V6-26 

 

1. Prioritetas Mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimas 

2. Prioritetas Pedagoginių darbuotojų bendruomeniškumo ir veiklumo didinimas  

3. Prioritetas Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas  

 

   Eil. 

   Nr. 

Data, 

laikas 
Renginio pavadinimas, veikla Lektoriai, vykdytojai Vieta Tikslinė grupė 

Dalyvio 

mokestis 
Registracija   

SPECIALIZUOTI RENGINIAI (seminarai, kursai, edukacinės išvykos) 

1. 
3 d. 

14.30 val. 

Seminaras „Smart lentos naudojimo 

ugdyme galimybės“, II dalis 

2 prioritetas 

Andrius Manzurovas, sertifikuotas Smart, 

„Makerbot“ ir „Robotel“ gamintojų lektorius                           

Salantų 

gimnazija 

Salantų gimnazijos 

bendruomenė 

Pagal 

sąrašą 

_ 

2. 
7 d.  

9.00 val. 

Seminaras „Skaitmeninės kilmės 

dokumentai, suskaitmeninti dokumentai, 

popieriniai dokumentai: valdymo 

skirtumai, panašumai ir specifika. Teisės 

aktų rengimo naujovės“  
(Naujos rekomendacijos nuo 2021-11-19)  

Rasa Grigonienė, Mykolo Romerio 

universiteto Teisės fakulteto lektorė 

 

Zoom virtuali 

aplinka 

Sekretorės, raštvedės, 

direktoriai, skyrių 

vedėjai 

Pagal 

sąrašą 

Registracija Semi+ 

3. 
10 d. 

14.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Efektyvi šiuolaikinė pamoka“ III paskaita 

„Šiuolaikinės pamokos vadyba“ 

 

 

 

 

 

 

3 prioritetas 

Klaipėdos H. Zudermano gimnazijos 

komanda: Daiva Liutikienė, istorijos 

mokytoja metodininkė, Sigitas Gedgaudas, 

Jovita Ežerinskienė, vokiečių kalbos 

mokytojai ekspertai, Živilė Žilienė, 

biologijos mokytoja metodininkė, Jūratė 

Dajorienė, pradinių klasių vyresnioji 

mokytoja, Indrė Petrošiūtė, psichologė, 

Lijana Strikauskienė, lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoja metodininkė 

Microsoft 

Office 365 

virtuali aplinka 

S. Daukanto 

progimnazijos 

bendruomenė 

 

Pagal 

sąrašą 

Registracija Semi+ 

mailto:svietimocentras@kretingosrsc.lt
http://www.kretingosrsc.lt/
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/893998722
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/844071162
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4. 
14 d.  

10.00 val. 

Įvadinė paskaita „Dėmesingas 

įsisąmoninimas ((Mindfulness) – pagalba 

sau“ 

Sonata Vizgaudienė, Švietimo centro 

pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus 

psichologė-psichoterapeutė, sertifikuota 

įsisąmoninimu (Mindfulness) grįstos 

psichologijos programų mokytoja 

Zoom virtuali 

aplinka 

Vadovai, mokytojai, 

mokytojų padėjėjai 

1,00 € Registracija Semi+ 

5. 
15 d.  

9.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Šiuolaikinė įtrauki pamoka“ I seminaras 

„Grįžtamasis ryšys pamokoje“ 

1 prioritetas 

Larisa Gražienė, Kauno „Saulės“ 

gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė, KPKC 

ir „Šviesos“ mokymo centro lektorė  

Salantų 

gimnazija 

Salantų gimnazijos 

bendruomenė 

Pagal 

sąrašą 

Registracija Semi+ 

6. 
15 d. 

9.00 val. 

 Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Šiuolaikinė pamoka“ V modulis „IKT 

technologinė dalis. Mokytojų 

kompetencijų tobulinimas“      

2 prioritetas 

dr. Aleksas Narsčius, Klaipėdos universiteto 

vyresnysis mokslo darbuotojas    

Zoom virtuali 

aplinka 

Darbėnų gimnazijos 

bendruomenė 

6,00 € Registracija Semi+ 

7. 
17 d. 

9.30 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties 

dermė pamokoje“ IV seminaras „Pamokos 

parametrai“ 

 

1 prioritetas 

Daiva Rindzevičienė, Šiaulių Jovaro 

progimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, išorės vertintoja 

 

 

Švietimo centras 

/ virtuali aplinka 

Kūlupėnų M. 

Valančiaus pagrindinės 

mokyklos, Kurmaičių 

pradinės mokyklos, 

m.-d. „Žibutė“ 

mokytojai 

Pagal 

sąrašą 

Registracija Semi+ 

8. 
17 d. 

10.00 val. 

Seminaras „Patyriminio ugdymo metodų 

taikymas dorinio ugdymo pamokose“ 

 

2 prioritetas 

Danutė Kratukienė, Šiaulių J. Janonio 

gimnazijos tikybos mokytoja ekspertė, 

Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro 

vadovė 

Švietimo centras 

/ Zoom virtuali 

aplinka 

Tikybos mokytojai Pagal 

sąrašą 

Registracija Semi+ 

9. 
17 d.  

10.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Ugdymo kokybės gerinimas, didinant 

pamokos veiksmingumą“ V seminaras 

„Vaiko individualios pažangos stebėjimo 

ugdymo procese patirtys“  

2 prioritetas  

Birutė Klimašauskienė, Šiaulių Salduvės 

progimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

  

M. Tiškevičiūtės 

mokykla 

/ virtuali aplinka 

M. Tiškevičiūtės 

mokyklos 

bendruomenė 

 

Pagal 

sąrašą 

Registracija Semi+ 

10. 
17,18 d. 

9.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Organizacinės kultūros tobulinimas ir 

besimokančios bendruomenės stiprinimas“ III 

seminaras „MS Excel taikymo galimybės“  

3 prioritetas 

Dr. Aleksas Narsčius, Klaipėdos 

universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas 

Zoom virtuali 

aplinka 

J. Pabrėžos 

universitetinės 

gimnazijos 

bendruomenė 

11,00 € Registracija Semi+ 

https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/448617025
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/584983970
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/755489902
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/964833604
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/974349456
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/342320422
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/992734501
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11. 
18 d. 

10.00val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Šiuolaikinė pamoka“ VI paskaita 

„Efektyvaus skaitymo strategijos“  
2 prioritetas 

Algirdas Karalius, Tarptautinio mokymų 

centro lektorius 

Zoom virtuali 

aplinka 

Darbėnų gimnazijos 

bendruomenė 

Pagal 

sąrašą 

Registracija Semi+ 

12. 
18 d.  

10.00 val. 

Seminaras „Fortepijoninės technikos 

vystymas pradiniame etape. Skambinimo 

fortepijonu įgūdžių lavinimas“ 

 

 

2 prioritetas 

Albina Šikšniūtė, pianistė, tarptautinių 

konkursų laureatė, Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos fortepijono katedros docentė, 

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų 

mokyklos mokytoja-ekspertė, fortepijono 

skyriaus metodinės komisijos pirmininkė 

Kretingos meno 

mokykla 

Žemaitijos zonos 

fortepijono mokytojai 

1,00 € Registracija Semi+ 

13. 
18 d.  

10.00 val. 

Seminaras „Jaunojo smuikininko technikos 

pagrindai ir efektyvūs mokymo metodai. 

Grojimo smuiku įgūdžių lavinimas“ 

 

 

2 prioritetas 

Prof. Rusnė Mataitytė, Lietuvos muzikos ir 

teatro akademijos styginių instrumentų 

katedros profesorė, smuikininkė 

Kretingos meno 

mokykla 

Žemaitijos zonos 

smuiko mokytojai 

1,00 € Registracija Semi+ 

14. 
22 d. 

13.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programos  

,,Įtraukusis ugdymas-galimybės ir realybė“ 

V seminaras „Komandinio darbo svarba 

įtraukiojo ugdymo kontekste“ 
2 prioritetas 

Švietimo centro pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriaus komanda: Vaidota 

Vaišienė, vedėja, Vika Gridiajeva, Jurgita 

Širvinskienė, psichologės, Dainora 

Kalniškienė, vyresnioji socialinė pedagogė 

Švietimo centras Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 

mokytojai 

2,00 € – 

15. 
22 d. 

14.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programos  

,,Mokytojų kompetencijų tobulinimas 

organizuojant praktinį patyriminį ugdymą“ 

II seminaras „STEAM ugdymo samprata, 

elementai, kriterijai, aplinkos, galimybės“ 
2 prioritetas 

Eglė Vaivadienė, Nacionalinės švietimo 

agentūros ugdymo turinio rengimo skyriaus 

metodininkė 

Microsoft Office 

365 virtuali 

aplinka 

M. Daujoto 

progimnazijos 

bendruomenė 

Pagal 

sąrašą 

Registracija Semi+ 

16. 
23 d. 

9.15 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Lūkesčiai ir galimybės priimant ir ugdant 

kiekvieną vaiką“ I seminaras „Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų socialinis – emocinis 

ugdymas su Kimochis žaislais“  
2 prioritetas 

Lina Beniušienė, Renata Bačiulienė, S. 

Daukanto progimnazijos ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos metodininkės 

S. Daukanto 

progimnazija 

L.-d. „Pasaka“,  

S. Daukanto 

progimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Pagal 

sąrašą 

Registracija Semi+ 

https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/355185705
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/705132623
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/705132623
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/775553794
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/280986448
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/659782479


4 

17. 
25 d. 

9.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Veiksminga lyderystė ir efektyvus valdymas 

mokyklos kaitai“ I seminaras „Pokyčių 

valdymas ir komunikacija pokyčių metu“ 

 

3 prioritetas 

Birutė Ruplytė, ISM Vadybos ir 

ekonomikos universiteto dėstytoja, 

sertifikuota 360° vadovavimo kompetencijų 

vertinimo konsultantė, organizacijų elgsenos, 

vadovavimo ir lyderystės bei komandos 

formavimo konsultantė-ekspertė 

Zoom virtuali 

aplinka 

Direktoriai, direktorių 

pavaduotojai 

Pagal  

sąrašą 

Registracija Semi+ 

18. 
25 d. 

11.00 val. 

Seminaras „Logopedinis masažas – 

efektyvus kalbos korekcijos metodas“ 

 

3 prioritetas 

Eglutė Šliauterienė, logopedė, darbo 

magistrė, Abromiškių reabilitacijos ligoninės 

logopedė 

Švietimo centras Logopedams, 

specialiesiems 

pedagogams 

21,00 €  Registracija Semi+ 

Eil. 

Nr. 

Data, 

laikas 
Renginio pavadinimas, veikla Lektoriai, vykdytojai Vieta Tikslinė grupė 

Registracija / 

informacija 

pasiteiravimui 

METODINĖ VEIKLA IR KITA 

1.  1-28 d.  

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos 

specialistų edukacinių praktinių veiklų 

projektas „Raidė-žodis-sakinys-knyga“ 

 

L.-d. „Ąžuoliukas“ komanda: Diana 

Bakstienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Neringa Mikaločienė, Giedrė 

Riaubienė, priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos  

L.-d. 

„Ąžuoliukas“  

(darbai 

pateikiami 

nuotoliniu būdu) 

Respublikos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio švietimo įstaigų 

pedagogai, švietimo pagalbos 

specialistai  

Registracija Semi+ 

Tel. +370 646 93 545 

Nuostatai 

 

2.  
2 d.  

14.00 val.  

Metodinis susirinkimas „Efektyvios 

priemonės mokinių pasiekimų ir pažangos 

gerinimui“  

Daiva Tranizienė, Švietimo skyriaus vedėjo 

pavaduotoja, Asta Motužienė, direktorių 

pavaduotojų ugdymui metodinės veiklos 

koordinatorė, Švietimo centro komanda: 

Adelė Mazeliauskienė, direktorė, Vilija 

Kontrimė, direktoriaus pavaduotoja 

neformaliajam švietimui, Virginija 

Kvietkauskienė, metodininkė  

Zoom virtuali 

aplinka /  

Švietimo centras  

Kretingos rajono švietimo 

įstaigų direktorių pavaduotojai 

ugdymui, skyrių vedėjai  
Registracija Semi+ 

Tel. +370 675 27 944 

3.  
8 d. 

13.00 val. 

Apskritojo stalo diskusija „Jaunimo telkimas 

ir savanorystės skatinimas“ 

Lina Jadenkuvienė, Švietimo skyriaus 

vyriausioji specialistė, Regina Songailienė, 

socialinių pedagogų metodinės veiklos 

koordinatorė, Virginija Kvietkauskienė, 

Švietimo centro metodininkė  

Zoom virtuali 

aplinka / 

Švietimo centras 

Socialiniai pedagogai  Registracija Semi+ 

Tel. +370 646 93 545 

 

4.  
8 d.  

15.00 val.  

Apskritojo stalo diskusija „Dalyko mokytojo, 

švietimo pagalbos specialisto eksperto 

įžvalgos mokinių pasiekimų ir pažangos 

gerinimui“ 

Švietimo centro komanda: Adelė 

Mazeliauskienė, direktorė, Vilija Kontrimė, 

direktoriaus pavaduotoja neformaliajam 

švietimui, Virginija Kvietkauskienė, 

metodininkė 

Švietimo centras  Rajono švietimo įstaigų 

mokytojai ekspertai  Registracija Semi+ 

Tel. +370 646 93 545 

 

https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/401578755
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/401578755
https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/ba72e6b09227926c181c03ec003d228c.pdf
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
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5.  
9 d. 

15.00 val. 

Apskritojo stalo diskusija „Ugdymo karjerai 

veiklos mokykloje efektyvumas“ 

Rima Ramoškienė, Švietimo skyriaus 

vyriausioji specialistė, Švietimo centro 

komanda: Adelė Mazeliauskienė, direktorė, 

Vilija Kontrimė, direktoriaus pavaduotoja 

neformaliajam švietimui, Virginija 

Kvietkauskienė, metodininkė 

Švietimo centras  Už ugdymą karjerai mokyklose 

atsakingi mokytojai, švietimo 

pagalbai specialistai  

Registracija Semi+ 

Tel. +370 646 93 545 

 

6.  
10 d. 

15.00 val.  

Metodinė valanda „Matematikos pasiekimų 

gerinimas pasitelkiant virtualią ugdymo 

aplinką“ 

Salantų gimnazijos komanda: Vilma 

Gedvilienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, matematikos vyresnioji mokytoja, 

Jurijus Ščerbakovas, matematikos 

vyresnysis mokytojas 

Salantų 

gimnazija  

Salantų gimnazijos 

bendruomenė  

1,00 € 

Registracija Semi+ 

7.  
14 d.  

9.00 val.  

Metodinė valanda „Integruotų rusų kalbos 

ir kitų dalykų pamokų patirtys“  

Genovaitė Macienė, Aurelija Cegelnikienė, 

VšĮ Pranciškonų gimnazijos rusų k. 

mokytojos metodininkės, Daiva Firantienė, 

J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos rusų k. 

mokytoja metodininkė, Daiva 

Račkauskienė, Darbėnų gimnazijos rusų k. 

vyresnioji mokytoja  

Teams virtuali 

aplinka  

Rusų kalbos mokytojai  

Registracija Semi+ 

8.  
17 d.  

10.00 val. 

Paskaita-diskusija „Pagalba specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniams, skatinanti 

įtrauktį švietime“  

Švietimo centro pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriaus komanda: Renata 

Galdikienė, vyresnioji specialioji pedagogė, 

Raminta Staškauskienė, logopedė 

metodininkė, Vika Gridiajeva, psichologė   

Jokūbavo A. 

Stulginskio 

mokykla- 

daugiafunkcis 

centras 

Jokūbavo A. 

Stulginskio mokyklos- 

daugiafunkcio centro 

bendruomenė 

1,00 € 

Registracija Semi+ 

9.  
22 d.  

15.15 val.  

Metodinė valanda „Tarptautinių projektų 

įtaka mokinių užsienio kalbos žinioms ir 

kultūriniams įgūdžiams“  
 

Asta Bukauskienė, S. Daukanto 

progimnazijos anglų k. vyresnioji mokytoja,  

Vydmantų gimnazijos komanda: Polina 

Martinaitienė, anglų k. mokytoja, Asta 

Šmaižienė, anglų k. mokytoja metodininkė 

Švietimo centras 

(pasikeitus 

aplinkybėms –

Zoom virtuali 

aplinka)  

Anglų k. mokytojai  

Registracija Semi+ 

10.  
23 d.  

15.00 val.  

Metodinė valanda „Muzikinis ugdymas: 

sėkmės ir problemos“ 

Jolanta Simaitienė, VšĮ Pranciškonų 

gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė,  

Milda Šimkienė, Vydmantų gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Pasagėlė“ 

muzikos mokytoja metodininkė, 

M. Daujoto progimnazijos komanda: Milda 

Trušauskaitė, muzikos mokytoja ekspertė, 

Vilmantas Volskis, muzikos mokytojas 

metodininkas  

Zoom virtuali 

aplinka  

Muzikos mokytojai  

Registracija Semi+ 

https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
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11.  
24 d.  

9.50 val.  

Atvira integruota dorinio ugdymo (tikybos), 

dailės, lietuvių klabos ir literatūros pamoka 

„Sūnaus palaidūno simbolika literatūroje, 

teologijoje, dailėje“ 

J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

komanda: Ieva Litvaitytė, dailės mokytoja 

metodininė, Ramunė Masiokienė, dorinio 

ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė, 

Milda Šukienė, lietuvių k. ir literatūros  

mokytoja metodininkė 

Hibridinė 

pamoka 

 J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija /  

Teams virtuali 

aplinka  

Dorinio ugdymo (tikybos), 

dailės, lietuvių k. ir literatūros 

mokytojai  

Registracija Semi+ 

12.  
25 d.  

13.00 val.  

Kvalifikacijos tobulinimo programos  

„Kuriame mokymosi kultūrą“ III modulis – 

metodinė diena „STEAM ugdymo keliu: 

veiklų organizavimo specifika“ 

Polina Martinaitienė, Vydmantų gimnazijos 

anglų k. mokytoja, Vida Petrauskienė, m.-d. 

„Žilutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

M.-d.„Žibutė“ M.-d. „Žibutė“ bendruomenė 

Registracija Semi+ 

Eil.

Nr. 

Data, 

laikas 
Renginio pavadinimas, veikla Lektoriai, vykdytojai Vieta Tikslinė grupė 

Registracija / 

informacija 

pasiteiravimui 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIUS 

1. 
3 d.  

15.00 val. 

Diskusija „Adaptacijos iššūkiai ir 

sprendimai“ 

Vika Gridiajeva, psichologė L.-d. 

„Ąžuoliukas“ 

L.-d „Ąžuoliukas“ 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

tėvai 

Tel.: +370 682 33 916 

gridiajeva@gmail.com 

 

2. 
9 d. 

17.30 val. 

Paskaita „Vaikų baimės ir kaip jiems 

padėti“ 

Jurgita Širvinskienė, psichologė Jokūbavo A. 

Stulginskio 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

Jokūbavo A. Stulginskio 

mokyklos-daugiafunkcio centro 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų tėvai 

Tel.: +370 634 58030 

jurgitakesaite@gmail.c

om 

 

3. 
10, 24 d. 

15.30 val. 

Meno terapijos užsiėmimas „Afirmacijos 

sau“ 

Dainora Kalniškienė, vyresnioji socialinė 

pedagogė, Vika Gridiajeva, psichologė 

Pedagoginės 

psichologinės 

pagalbos skyrius 

Kretingos rajono švietimo 

įstaigų 9–10 klasių mokiniai 

Tel.: +370 682 33 916,  

+370 647 62 205 

dainorakal@gmail.com 

gridiajeva@gmail.com 

4. 
23 d. 

15.00 val. 

Meno terapijos užsiėmimas „Pokalbis su 

mano vidiniu „aš“ 

Dainora Kalniškienė, vyresnioji socialinė 

pedagogė, Vika Gridiajeva, psichologė 

M.-d. „Žibutė“ M.-d „Žibutė“ mokytojai 

 

Tel.: +370 682 33 916,  

+370 647 62 205 

dainorakal@gmail.com 

gridiajeva@gmail.com 

5. 
23 d. 

17.30 val. 

Paskaita „Kaip motyvuoti vaikus mokytis? 

Pagalba mokantis“ 

Jurgita Širvinskienė, psichologė Jokūbavo A. 

Stulginskio 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

Jokūbavo A. Stulginskio 

mokyklos-daugiafunkcio centro 

mokyklinio 

amžiaus vaikų tėvai 

 

Tel.: +370 634 58030 

jurgitakesaite@gmail.c

om 

 

https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
mailto:gridiajeva@gmail.com
mailto:jurgitakesaite@gmail.com
mailto:jurgitakesaite@gmail.com
mailto:dainorakal@gmail.com
mailto:gridiajeva@gmail.com
mailto:dainorakal@gmail.com
mailto:gridiajeva@gmail.com
mailto:jurgitakesaite@gmail.com
mailto:jurgitakesaite@gmail.com
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6. 
25 d. 

9.00 val. 

Grupiniai patyriminiai užsiėmimai  

„Laikas kartu“ 

Dainora Kalniškienė, vyresnioji socialinė 

pedagogė, Vika Gridiajeva, psichologė 

Pedagoginės 

psichologinės 

pagalbos skyrius 

Kretingos rajono švietimo 

įstaigų 5–6 metų amžiaus vaikai 

ir jų tėvai 

Tel.: +370 682 33 916,  

+370 647 62 205 

dainorakal@gmail.com 

gridiajeva@gmail.com 

7. 
25 d. 

15.00 val. 

Meno terapijos užsiėmimas 

 „Mama irgi žmogus“ 

Dainora Kalniškienė, vyresnioji socialinė 

pedagogė, Vika Gridiajeva, psichologė 

Pedagoginės 

psichologinės 

pagalbos skyrius 

Mamos, išgyvenančios vaikų 

auklėjimo sunkumus 

Tel.: +370 682 33 916,  

+370 647 62 205 

dainorakal@gmail.com 

gridiajeva@gmail.com 

8. I-V 

Kompleksinis pedagoginis-psichologinis 

raidos (negalių, sutrikimų, mokymosi 

sunkumų) vertinimas 

Dalia Mikalauskienė, Eglė Deksnienė, 

Sonata Vizgaudienė, Vika Gridiajeva, 

psichologės, Elena Žalgirienė, Renata 

Galdikienė, vyresniosios specialiosios 

pedagogės, Dainora Kalniškienė, vyresnioji 

socialinė pedagogė, Raminta Staškauskienė, 

logopedė metodininkė 

Pedagoginės 

psichologinės 

pagalbos skyrius 

Mokiniai, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaikai 

ir jų tėvai 

Tel.: +370 674 13 759,  

vaidota.vaisiene@kreti

ngosrsc.lt 

 

Eil. 

Nr. 

Data, 

laikas 
Renginio pavadinimas, veikla Lektoriai, vykdytojai Vieta Tikslinė grupė 

Registracija / 

informacija 

pasiteiravimui 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, KONFERENCIJOS IR KITA 

1.  1-5 d.  

Tarptautinė kompiuterinių atvirukų paroda-

konkursas „Sveikinu, Lietuva!” 

 

Gintarė Urbonienė, M. Tiškevičiūtės 

mokyklos pradinių klasių mokytoja  M. Tiškevičiūtės 

mokykla (darbai 

pateikiami 

nuotoliniu būdu) 

Respublikos ir kitų šalių 

bendrojo ugdymo ir 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokyklų mokytojai, 1–4 klasių 

mokiniai  

Registracija Semi+ 

Tel. +370 646 93 545 

Nuostatai 

 

2.  1–25 d. 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ir mokytojų kūrybinių darbų 

paroda „Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“  

 

M. Tiškevičiūtės mokyklos komanda: 

Ingrida Jonkienė, ikimokyklinio ugdymo 

vyresnioji mokytoja, Edita Strikienė, 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja  

M. Tiškevičiūtės 

mokykla  (darbai 

pristatomi į 

mokyklą) 

Rajono ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogai, ugdytiniai 

Registracija Semi+ 

Tel. +370 646 93 545 

Nuostatai 

 

3.  
1 d. 

12.00 val. 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 

Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 

(9–12 kl.) mokiniams, rajoninis etapas 

Jolita Lazauskienė, Švietimo centro 

metodininkė 

Virtuali aplinka Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojai ir 9–12 klasių 

mokiniai 

Registracija 

Tel. +370 683 20 575 

4.  
2 d. 

9.00 val. 

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos (8 kl.) 

konkursas, rajoninis etapas  

Jolita Lazauskienė, Švietimo centro 

metodininkė 

Virtuali aplinka Vokiečių kalbos mokytojai, 8 

klasės mokiniai 

Registracija 

Tel. +370 683 20 575 

mailto:dainorakal@gmail.com
mailto:gridiajeva@gmail.com
mailto:dainorakal@gmail.com
mailto:gridiajeva@gmail.com
mailto:vaidota.vaisiene@kretingosrsc.lt
mailto:vaidota.vaisiene@kretingosrsc.lt
https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/4a1f4ab589b1d714e4122d7450d45538.pdf
https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/a0b6ab96c1370208ef41c8e4ec62d682.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/61c9c9b744b30772394646
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/61c9ca0b186ea075914601
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/61c9ca0b186ea075914601
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5.  
4 d.  

9.00 val. 

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9–10 

kl.) mokiniams, rajoninis etapas 

Jolita Lazauskienė, Švietimo centro 

metodininkė 

Virtuali aplinka Anglų kalbos mokytojai ir 9–12 

klasių mokiniai 

Registracija 

Tel. +370 683 20 575 

6.  
10 d. 

9.00 val. 

29-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir 

užsienio) kalbos olimpiada (10–11 kl.), 

rajoninis etapas 

Jolita Lazauskienė, Švietimo centro 

metodininkė 

Virtuali aplinka Rusų kalbos mokytojai ir 10–11 

klasių mokiniai 

Registracija 

Tel. +370 683 20 575 

7.  
10 d. 

15.00 val.  

Regioninis poezijos festivalis-konkursas „My 

Valentine“ 

 

Renata Nausėdaitė, VšĮ Technologijos ir 

verslo mokyklos anglų kalbos mokytoja 

metodininkė 

Zoom virtuali 

aplinka 

Regiono anglų kalbos 

mokytojai, 1–8, 9–12 (I–IV 

klasių mokiniai  

Registracija Semi+ 

Tel. +370 646 93 545 

Nuostatai 

8.  
11 d.  

9.00 val.  

70-oji Lietuvos mokinių matematikos 

olimpiada (9–12 k.), rajoninis etapas 

Jolita Lazauskienė, Švietimo centro 

metodininkė 

Virtuali aplinka Matematikos mokytojai ir 9–12 

klasių mokiniai 

Registracija  

Tel. +370 646 93 545 

9.  
11 d. 

12.00 val.  

Žemaitijos regiono viktorina „Aš ir 

Valančius” 

 

Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės 

mokyklos komanda: Dalia Uščinienė, 

direktorė, Asta Pocienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, istorijos vyresnioji 

mokytoja, Vilma Narmontaitė, vyresnioji 

pradinių klasių, lietuvių kalbos mokytoja  

Teams virtuali 

aplinka 

Kretingos rajono bendrojo 

lavinimo mokyklų ir Žemaitijos 

regiono Motiejaus Valančiaus 

vardo mokyklų istorijos 

mokytojai, 6–8 klasių mokiniai, 

lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojai   

Registracija Semi+ 

Tel. +370 646 93 545 

Nuostatai  

10.  
15 d. 

10.00 val.  

Respublikinė konferencija ,,Muzikinio 

kūrybiškumo skatinimas meninio ugdymo 

įstaigose“ 

Kretingos meno mokyklos komanda: 

Bernardas Anužis, direktorius, Jūratė 

Norkuvienė, chorinio dainavimo mokytoja, 

Silvija Stanienė, vyresnioji fortepijono 

mokytoja  

Zoom virtuali 

aplinka 

Respublikos muzikos (meno) 

mokyklų, gimnazijų, 

progimnazijų, konservatorijų bei 

kitų meninio ugdymo įstaigų 

mokytojai 

Registracija Semi+ 

Tel. +370 646 93 545 

Nuostatai 

11.  
21 d.  

9.00 val. 

28-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada  

(5–12 kl.), rajoninis etapas 

Jolita Lazauskienė, Švietimo centro 

metodininkė 

Virtuali aplinka Dailės mokytojai, 5–12 klasių 

mokiniai 

Registracija 

Tel. +370 683 20 575 

12.  
23 d. 

9.00 val. 

6-oji Lietuvos 5–8 kl. mokinių STEAM 

(Gamtos mokslų – biologijos) olimpiada 

Jolita Lazauskienė, Švietimo centro 

metodininkė 

Virtuali aplinka Biologijos, chemijos ir fizikos 

mokytojai ir 5–8 klasių mokiniai 

Registracija 

Tel. +370 683 20 575 

 

13.  
24 d. 

9.00 val. 

31-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada 

(10–12 kl.) 

Jolita Lazauskienė, Švietimo centro 

metodininkė 

Virtuali aplinka Istorijos mokytojai ir 10–12 

klasių mokiniai 

Registracija 

Tel. +370 683 20 575 

14.  
25 d. 

14.00 val. 

51-asis tarptautinis jaunimo epistolinio 

rašinio konkursas 

Jolita Lazauskienė, Švietimo centro 

metodininkė 

Virtuali aplinka Jauni žmonės iki 15 metų 

amžiaus, lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai  

Registracija 

Tel. +370 683 20 575 

 

http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/61c9cb4f89784861990604
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/61c9cb4f89784861990604
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/61c9cb4f89784861990604
https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/05f7dbd9af52de8478201fc8a38d47dc.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/61c9cb6da7888240850799
https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/97c4053657223478564a979b298a1cf0.pdf
https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/3ab71eb42181b4818b08da006d683223.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/61c9cbd17b737867572291
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/61c9cbd17b737867572291
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/61c9cbebe39cb578700828
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/61c9cbebe39cb578700828
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/61c9cc0a34215700966162
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/61c9cc0a34215700966162
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/61c9cbb7f2ad9413869361
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/61c9cbb7f2ad9413869361
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15.  Nuo 28 d.  

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų muzikinis projektas 

„Klausau, ritmuoju, improvizuoju“  

 

Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus ,,Pasagėlė“ komanda: Inga 

Kutelienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Milda Šimkienė, muzikos 

mokytoja metodininkė 

Vydmantų 

gimnazijos 

ikimokyklinio 

ugdymo skyrius 

„Pasagėlė“ 

(darbai 

pateikiami 

nuotoliniu būdu) 

Respublikos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, meninio ugdymo 

(muzikos) mokytojai 

  

Registracija Semi+ 

Tel. +370 646 93 545 

Nuostatai 

 

  Eil.  

  Nr.  

Data, 

laikas 
Renginio pavadinimas, veikla Lektoriai, vykdytojai Vieta Tikslinė grupė 

Registracija / 

informacija 

pasiteiravimui 

VIEŠIEJI RENGINIAI: PARODOS, PRISTATYMAI, EKSKURSIJOS IR KITA 

1.  1 d.  

Virtuali S. Daukanto progimnazijos 5–8 kl. 

mokinių kūrybinių darbų paroda „Atrask 

daugiau“ 

Živilė Sabaliauskaitė, S. Daukanto 

progimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, dailės mokytoja ekspertė  

Švietimo centro 

internetinė 

svetainė, 

„Facebook“ 

paskyra  

Mokytojai, rajono bendruomenė 

Socialinio tinklo Facebook 

vartotojai 

Tel. +370 646 93 545 

2.  
3 d.  

16.00 val. 

Autorinių darbų-karpinių paroda „Aš 

Lietuvą ant delno pasidėsiu“ 

Janina Lingienė, Baublių mokyklos-

daugiafunkcio centro mokytojo padėjėja  Švietimo centras 
Mokytojai, rajono bendruomenė Tel. +370 646 93 545 

3.  
4, 11, 18, 

25 d. 

Virtuali viktorina „Susipažinkime su 

Kretingos seniūnijomis“ 

Kretingos rajono TIC „Facebook“ paskyroje Socialinio tinklo Facebook 

vartotojai 

 

 

Tel. +370 445 73 102 

4.  15 d. 

Virtualus maršrutas skirtas Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai „Valstybės kūrimo ženklai 

Kretingos rajone“ 

Kretingos rajono TIC „Facebook“ paskyroje Socialinio tinklo Facebook 

vartotojai 

5.  21 d. 
 Nemokama virtuali ekskursija tarptautinei 

gido dienai „J. Pabrėžos gyvenimo keliu“ 

Kretingos rajono TIC, Vilniaus g. 2B, Kretinga Kretingos miesto bendruomenė 

ir svečiai 

https://tinyurl.com/yck

kmv4f 

6.  22–28 d. 

Lietuvos mokinių liaudies dailės konkurso 

„Sidabro vainikėlis IX“ rajoninio etapo 

darbų paroda 

Virginija Kvietkauskienė, Švietimo centro 

metodininkė 

Švietimo centras Rajono bendrojo lavinimo, meno 

mokyklų dailės, technologijų 

mokytojai, 3–8, 9–12 (I–IV 

gimnazijos) klasių mokiniai 

Tel. +370 646 93 545 

 

 

 

 

https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/b686399b6530ab5caf1487591f0f0e77.pdf
https://tinyurl.com/yckkmv4f
https://tinyurl.com/yckkmv4f
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