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KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO NAUJIENOS IR AKTUALIJOS

LENGVU ŽINGSNIU Į SAUSĮ

SAUSIO MĖNESIO
PLANAS ČIA
Atraskite sau įdomias ir
naudingas veiklas sausio
mėnesio veiklos plane.
Nepraleiskite geografijos
mokytojų ir bibliotekininkų
apskritojo stalo diskusijų.
Matematikos ir anglų kalbos
mokytojai, dalyvaukite
švietimo naujovės pristatyme
„Pamokos studija“.
Pradedančiuosius mokytojus
kviečiame prisijungti į
susitikimą „Mokytojasmokytojui“.

REGISTRACIJA Į
RENGINIUS ČIA
Sausį kviečiame anglų kalbos
mokytojus ir asmenis,
atsakingus už viešuosius
pirkimus dalyvauti
seminaruose. Taip pat VšĮ
Pranciškonų, Salantų
gimnazijų ir S. Daukanto
progimnazijų bendruomenes
kviečiame dalyvauti
kvalifikacijos tobulinimo
programose. Ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio
ugdymo mokytojus ir jų
padėjėjus kviečiame tęsti
ilgalaikę programą
„Įtraukusis ugdymasgalimybės ir realybė“.
WWW.KRETINGOSRSC.LT

REGISTRACIJA Į
OLIMPIADAS IR
KONKURSUS
Sausio mėnesį
organizuojamos chemijos,
anglų kalbos, biologijos,
muzikos, fizikos ir
informatikos olimpiados bei
jaunųjų filologų ir meninio
skaitymo konkursai.
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REGISTRACIJA ČIA

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO
PROGRAMOS „ĮTRAUKUSIS
UGDYMAS: GALIMYBĖS IR
REALYBĖ“ ĮVYKO III SEMINARAS

2021 m. gruodžio 16 d. trečiame ilgalaikės programos
„Įtraukusis ugdymas – galimybės ir realybė“ modulyje
„Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų ir /ar sutrikimų
turinčiais vaikais: kilmė, ypatumai, kontraktai ir
rekomendacijos“ aktyviai dalyvavo Kretingos rajono
mokytojai.
Reiškiame didelę padėką mokytojams už aktyvų dalyvavimą,
įsitraukimą, savo skaudulių ir gerosios patirties sklaidą. Ir
norime pasidžiaugti šiandienos dalyvės žodžiais: kaip gerai,
kad galime dalintis tuo, kuo gyvename, būti suprastais ir
gauti įrankius, kaip gyventi rytoj.
Seminarą vedė Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus
socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė, psichologė –
psichoterapeutė Eglė Deksnienė ir psichologė Vika
Gridiajeva.
Kviečiame registruotis į IV seminarą „Vaikai, turintys
dėmesio ir aktyvavimo (ADH) sutrikimą: mokytojo vaidmuo
ir pagalba vaikui“ sausio 24 d. 13.00 val.

WWW.KRETINGOSRSC.LT
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MOKYTOJŲ PADĖJĖJAI
DALYVAUJA ILGALAIKĖJE
PROGRAMOJE
„ĮTRAUKUSIS UGDYMAS:
GALIMYBĖS IR REALYBĖ“
2021 m. gruodžio 13 d.
ketvirtame ilgalaikės
programos „Įtraukusis
ugdymas – galimybės ir
realybė“ modulyje „Vaikai,
turintys dėmesio ir aktyvumo
(ADHD) sutrikimą: mokytojų
vaidmuo ir pagalba vaikui“
aktyviai dalyvavo Kretingos
rajono mokytojų padėjėjai.
Diskutavome, kokia riba tarp
sunkumų susikaupti ir
dėmesio sutrikimo.
Gilinomės į sveiko aktyvumo
ir aktyvumo sutrikimo
skirtumus. Koks mūsų
vaidmuo siekiant padėti
šiems vaikams?
Seminarą vedė Pedagoginės
psichologinės pagalbos
skyriaus socialinė pedagogė
Dainora Kalniškienė,
psichologė Dalia
Mikalauskienė ir psichologėpsichoterapeutė Sonata
Vizgaudienė.
Skaityti čia...

DĖKOJAME
mokytojams, parengusiems
metodinę medžiagą edukaciniam
bankui:
Vydmantų gimnazijos,
Jokūbavo A. Stulginskio
mokyklos-daugiafunkcio
centro dorinio ugdymo (etikos)
mokytojai metodininkei Irenai
Grabienei.
Salantų gimnazijos, M. Daujoto
progimnazijos dorinio ugdymo
(etikos) mokytojai
metodininkei Indrei Kovalskei.
Meno mokyklos fortepijono
vyresniajai mokytojai Silvijai
Stanienei.
J. Pabrėžos universitetinės
gimnazijos mokytojoms:
Ramunei Masiokienei, dorinio
ugdymo (tikybos, etikos)
mokytojai metodininkei, Irutei
Lapinskienei, lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojai ekspertei.
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S. Daukanto progimnazijos, Palangos Senosios gimnazijos dorinio
ugdymo (tikybos) mokytojai Tomai Mackevičienei.
Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokytojoms: Rasai
Žygaitienei, lietuvių kalbos ir literatūros vyresniajai mokytojai, Redai
Čičiūnienei, dorinio ugdymo (tikybos) mokytojai metodininkei.

EDUKACINĮ BANKĄ GALITE RASTI ČIA
FACEBOOK GRUPĖ
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KRETINGOS RAJONO METODINĖS VEIKLOS
KOORDINATORIAI
GRUODŽIO MĖN. IŠRINKTI RAJONO METODINĖS VEIKLOS
KOORDINATORIAI:
Dorinio ugdymo (etikos) mokytojų – Indrė Kovalskė , Salantų
gimnazijos, M. Daujoto progimnazijos etikos mokytoja metodininkė
Psichologų – Daiva Martinkuvienė , J. Pabrė žos universitetinė s
gimnazijos psichologė
Socialinių pedagogų – Regina Songailienė , M. Tiškevičiū tė s mokyklos
socialinė pedagogė ekspertė

METODINĖS VEIKLOS KOORDINATORIAMS
LINKIME SĖKMĖS!

DĖKOJAME UŽ DALIJIMĄSI GERĄJA PATIRTIMI:
Už dalijimąsi patirtimi metodinių susitikimų metu:
Monikai Afanasjevienei, Palangos „Baltijos“ pagrindinė s mokyklos dorinio ugdymo (tikybos)
mokytojai
Redai Čičiū nienei, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytojai
metodininkei
Linai Drąsutytei-Stanienei, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos fizinio ugdymo vyresniajai
mokytojai
Irenai Grabienei, Vydmantų gimnazijos, Jokū bavo A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro
dorinio ugdymo (etikos) mokytojai metodininkei
Linai Jucytei, Viešosios įstaigos Pranciškonų biologijos mokytojai metodininkei
Indrei Kovalskei, Salantų gimnazijos, M. Daujoto progimnazijos dorinio ugdymo (etikos)
mokytojai metodininkei
Tomai Mackevičienei, S. Daukanto progimnazijos, Palangos Senosios gimnazijos dorinio ugdymo
(tikybos) mokytojai
Eglei Paulikienei, Vydmantų gimnazijos, Palangos „Baltijos“ pagrindinė s mokyklos dorinio
ugdymo (tikybos) mokytojai metodininkei
Arū nui Srė baliui, VšĮ Technologijos ir verslo mokyklos dorinio ugdymo (tikybos) mokytojui
Rasai Žygaitienei, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatū ros
vyresniajai mokytojai
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SAUSIO MĖNESIO PARODA
Kviečiame aplankyti Vaivos Krikščiūnaitės-Buitvydės, Viešosios įstaigos Pranciškonų
gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, autorinių darbų parodą „Metų laikai“.
Parodos atidaryme laukiame 2022 m. sausio 3 d. 16.00 val. Švietimo centre.

GRUODŽIO MĖN. ĮVYKO
Kviečiame metodines veiklas
planuoti ir savo mokyklų ilgalaikėse
kvalifikacijos tobulinimo
programose!

METODININKĖS
Gėnė Benetienė
Tel. +370 614 54265
gene.benetiene@kretingosrsc.lt

Jolita Lazauskienė
Tel. +370 683 20 575
jolita.lazauskiene@kretingosrsc.lt
Virginija Kvietkauskienė
Tel. +370 646 93 545
virginija.kvietkauskiene@kretingosrsc.lt

9 metodinės veiklos susitikimai: praktiniai
mokymai, metodinės valandos, susirinkimai,
apskritojo stalo diskusijos dorinio ugdymo
(etikos), dorinio ugdymo (tikybos), lietuvių k. ir
literatūros, fizinio ugdymo mokytojams,
psichologams, bibliotekininkams, socialiniams
pedagogams.
Atvira integruota šokio ir fizikos pamoka „Kai
šokis ir fizika susijungia” (J. Pabrėžos
universitetinės gimnazijos šokio vyresnysis
mokytojas Ingridas Kiškys ir fizikos mokytoja
Virginija Japertaitė).

2 ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo programų
metodinės veiklos renginiai l.-d. „Ąžuoliukas“
(direktorė Z. Domarkienė) ir Darbėnų
gimnazijoje (direktoriaus pavaduotojos
ugdymui Dalia Bružienė, Kristina Balsevičienė).
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Linkime sėkmės ir laimės
Naujuose 2022 metuose!
WWW.KRETINGOSRSC.LT

