
KRETINGOS RŠC
AKTUALIJOS

KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO NAUJIENOS IR AKTUALIJOS

Registracija į olimpiadas,
konkursus čia

Vasario mėn. kviečiame registruoti mokyklinio etapo
nugalėtojus į Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadą,
vokiečių kalbos, respublikinį anglų kalbos, jaunimo
epistolinio rašinio konkursus, rusų kalbos olimpiadą, bei
matematikos, dailės, STEAM (gamtos mokslų-biologijos) ir
istorijos  olimpiadas, 

VASARIS 2022

Vasario mėn. veiklų planas čia
Vasarį vyksta seminarai skirti sekretorėms, raštvedėms,
direktoriams, jų pavaduotojams, mokytojams ir jų
padėjėjams. Tikybos mokytojai ir fortepijono mokytojai
gali tobulinti žinias savo dalyko seminaruose. Taip pat
mokyklų bendruomenes kviečiame nepamiršti sudalyvauti
savo įstaigos kvalifikacijos tobulinimo programose, o
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
mokytojus kviečiame dalyvauti V-ame, ilgalaikės
programos „Įtraukusis ugdymas-galimybės ir realybė“,
modulyje.

Registracija į renginius čia
Vasario mėn. nepraleiskite progos sudalyvauti socialinių
pedagogų, mokytojų ekspertų, už karjeros ugdymą
atsakingų mokytojų Apskritojo stalo diskusijose. Taip pat
kviečiame direktorių pavaduotojus ugdymui nuotoliniu
būdu prisijungti į metodinį susirinkimą, o rusų kalbos,
anglų kalbos ir muzikos  mokytojus kviečiame dalyvauti
metodinėse valandose. Yra galimybė stebėti integruotą
dorinio ugdymo (tikybos), dailės, lietuvių kalbos ir
literatūros atvirą pamoką. Kviečiame registruotis ir 
 dalyvauti.

LEIDINYS II, NR. 2

http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/all
https://kretingosrsc.lt/wp-content/uploads/2022/01/2022_02a.pdf
https://www.semiplius.lt/


SUSIPAŽINKITE SU LEKTORE 

Vasario 25 d. 9.00 val.
direktoriams ir jų

pavaduotojams 
prasideda nauja kvalifikacijos tobulinimo

programa „Veiksminga lyderystė ir efektyvus
valdymas mokyklos kaitai“ I seminaras „Pokyčių

valdymas ir komunikacija pokyčių metu“.
Seminaras nemokamas Kretingos rajono

švietimo įstaigų vadovams ir jų pavaduotojams.
Registruotis semiplius.lt 

VASARIO MĖNESĮ AKTYVIAI KVIEČIAME RENGTI
MOKINIUS: 

regioniniam poezijos festivaliui-konkursui „My Valentine“
tarptautinei kompiuterinių atvirukų parodai-konkursui „Sveikinu, Lietuva!“
Žemaitijos regiono viktorinai „Aš ir Valančius“
Respublikiniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikiniam
projektui „Klausau, ritmuoju, improvizuoju“ 

 
 
 
 

Nuo vasario 1 d. edukacinių
praktinių veiklų projektas

Kviečiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo mokytojus, švietimo pagalbos

specialistus dalyvauti lopšelio-darželio

„Ąžuoliukas“ edukacinių praktinių veiklų projekte

„Raidė-žodis-sakinys-knyga“, siųskite veiklas,

kurios aprašytos projekto nuostatuose.

Projektas tęsiasi iki kovo 15 d. 

Registracija www.semiplius.lt

SKAITYTI PROJEKTO NUOSTATUS

ATRASKITE MUS FACEBOOK PASKYROJE
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NUOSTATAI

https://www.ism.lt/destytojai/birute-ruplyte/
https://www.ism.lt/destytojai/birute-ruplyte/
https://www.ism.lt/destytojai/birute-ruplyte/
https://www.ism.lt/destytojai/birute-ruplyte/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/05f7dbd9af52de8478201fc8a38d47dc.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/4a1f4ab589b1d714e4122d7450d45538.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/97c4053657223478564a979b298a1cf0.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/b686399b6530ab5caf1487591f0f0e77.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/b686399b6530ab5caf1487591f0f0e77.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/ba72e6b09227926c181c03ec003d228c.pdf
http://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/ba72e6b09227926c181c03ec003d228c.pdf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072420263726
http://www.kretingosrsc.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/ba72e6b09227926c181c03ec003d228c.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/ba72e6b09227926c181c03ec003d228c.pdf


Projektas „Mokytojas-mokytojui“ III susitikimas
2022 m. sausio 31 d. naujai pradėjusius dirbti ir po pertraukos į pedagoginę veiklą sugrįžusius

mokytojus trečią kartą subūrė projekto „Mokytojas – mokytojui“ veiklos. Projekto tikslas – suteikti
reikiamą metodinę, pedagoginę, psichologinę pagalbą Kretingos miesto ir rajono švietimo įstaigų

pradedantiems ir pedagoginę veiklą atnaujinusiems mokytojams. Už mentorystę projekte
„Mokytojas – mokytojui“ dėkojame Klaipėdos „Vėtrungės“ ir Eduardo Balsio gimnazijų vokiečių 

 

VASARIO MĖN. KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI 
APSKRITOJO STALO DISKUSIJOSE:

už ugdymą karjerai atsakingų asmenų – „Ugdymo karjerai veiklos mokykloje efektyvumas“
·mokytojų ekspertų – „Dalyko mokytojo, švietimo pagalbos specialisto eksperto įžvalgos
mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimui“

DĖMESIO!
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   kalbos mokytojai metodininkei
Redai Ignatavičiūtei, M. Daujoto

progimnazijos pradinių klasių
mokytojai ekspertei Nijolei

Meškauskienei, lopšelio-darželio
„Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo

mokytojai metodininkei Virginijai
Jakienei, Viešosios įstaigos

Pranciškonų gimnazijos anglų
kalbos mokytojai Živilei

Galinskaitei. Susitikime dalyvavo
lopšelio-darželio „Žilvitis“,

darželio-mokyklos „Žibutė“,
Simono Daukanto progimnazijos,

VšĮ Pranciškonų gimnazijos,
Vydmantų gimnazijos, VšĮ

Technologijos ir verslo mokyklos
mokytojos. Džiaugiamės projekto
dalyvėmis, siekiančiomis tobulėti

kartu su didesnę patirtį
turinčiomis kolegėmis. 

IV susitikimas planuojamas 
2022 m. kovo 28 d. 

Projekte laukiame ir kitų
pradedančių mokytojų!

 

DIREKTORIŲ PAVADUOTOJŲ METODINIS SUSIRINKIMAS NUKELIAMAS Į VASARIO 7 D.
14.00 VAL. ZOOM VIRTUALIOJE APLINKOJE

„Mokytojas

 

-mokytojui“

http://www.kretingosrsc.lt/


FIND A STORE NEAR YOU

VASARIO 14 d. 10.00 val. kviečiame
vadovus, mokytojus, mokytojų

padėjėjus 

nuotoliniu būdu prisijungti į įvadinę paskaitą apie
Dėmesingumo įsisąmoninimą. Tai padeda atpažinti
savo mintis, jausmus ir elgesį tuo pat metu, kai jis

atsiranda, nepereinant į įprastas automatines
reakcijas. Tai yra kelias į sąmoningesnį gyvenimą.

Daugiau apie MINDFULNESS čia . 
Mokymus ves psichologė Sonata Vizgaudienė .

REGISTRACIJA

V A S A R I S  2 0 2 2 F A C E B O O K

KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO NAUJIENOS IR AKTUALIJOS

„ĮTRAUKUSIS UGDYMAS – GALIMYBĖS IR
REALYBĖ“

2022 m. sausio 24 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 mokytojai. Daugiau skaityti čia
 

2022 m. vasario 22 d. 13.00 val. kviečiame mokytojus
dalyvauti paskutiniame programos modulyje.

https://kretingosrsc.lt/2021/10/19/uzsiemimai-demesingu-isisamoninimu-gristas-streso-valdymas/
https://kretingosrsc.lt/2021/10/19/uzsiemimai-demesingu-isisamoninimu-gristas-streso-valdymas/
https://kretingosrsc.lt/2021/10/19/uzsiemimai-demesingu-isisamoninimu-gristas-streso-valdymas/
http://www.semiplius.lt/
https://www.facebook.com/pppagalba
https://kretingosrsc.lt/2022/01/24/automatiskai-issaugotas-juodrastis-3/


KRETINGOS RAJONO METODINĖS
VEIKLOS KOORDINATORIAI 

SAUSIO MĖN. IŠRINKTA NAUJA RAJONO
BIBLIOTEKININKŲ VEIKLOS KOORDINATORĖ. 

Ja tapo Anžela Daugalienė, S. Daukanto
progimnazijos bibliotekos vedėja. 

 
METODINĖS VEIKLOS KOORDINATOREI

LINKIME SĖKMĖS NAUJOSE PAREIGOSE!
 

EDUKACINIS 
BANKAS
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DĖKOJAME MOKYTOJAMS,
PARENGUSIEMS METODINĘ

MEDŽIAGĄ EDUKACINIAM BANKUI:

Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo
skyriaus „Rasa“ ikimokyklinio ugdymo

mokytojai metodininkei 
Aušrai Venckienei.

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos
biologijos mokytojai metodininkei 

Linai Jucytei. 
 
 

https://kretingosrsc.lt/neformalusis-svietimas/edukacinis-bankas/
https://kretingosrsc.lt/neformalusis-svietimas/edukacinis-bankas/
https://kretingosrsc.lt/neformalusis-svietimas/edukacinis-bankas/
http://www.kretingosrsc.lt/


„ Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos
 gyvenimo keliu“Tarptautinės gidų dienos proga kviečiame dalyvauti nemokamoje

virtualioje ekskursijoje.

2021-ieji buvo paskelbti kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus

Pabrėžos metais, tačiau šią iškilią asmenybę verta prisiminti ne tik

jubiliejinių metų proga. Botanikas, gydytojas, kunigas, pranciškonas,

mokytojas, augalų tyrinėtojas – J. A. Pabrėža dažnai vadinamas

lietuviškuoju da Vinčiu, tad kas gi nenorėtų geriau pažinti tokio

žmogaus? Ekskursijos metu turėsite progos sužinoti, kur ir kaip

formavosi unikali J. A. Pabrėžos asmenybė, išgirsite apie objektus,

vienaip ar kitaip susijusius su jo gyvenimo keliu ir veikla.

Dalyvių skaičius ribotas, todėl kviečiame registruotis. 
 

REGISTRACIJA
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DĖKOJAME UŽ DALIJIMĄSI
GERĄJA PATIRTIMI METODINIŲ

SUSITIKIMŲ METU:
Viliui Adomaičiui, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos

geografijos mokytojui metodininkui
Živilei Galinskaitei, VšĮ Pranciškonų gimnazijos anglų kalbos

mokytojai metodininkei – už praktinę veiklą – švietimo
naujovės pristatymą „Pamokos studija“ Kretingos rajono ir

respublikos mokytojams. „Pamokos studijos“ pristatyme jai
talkino Vijutė Mickuvienė, Palangos senosios gimnazijos

matematikos mokytoja metodininkė. 
 

https://tinyurl.com/yckkmv4f
https://aplankykkretinga.lt/


Vasar is  2022 www.kret ingosrsc. l t

JUSTĖ
GALDIKAITĖ

Turi kaskart pasirinkti tinkamą darbo vietą, apšvietimą. Be abejonės,
čia praverčia fizikos ir chemijos  mokslas. Stebina lašelių spalvos,
formos, džiugina netikėti dalykai. Justė sako, kad fotografuodama
išmoko naujų įdomių technikų, įgijo įgūdžių. Svarbiausia –
užsibrėžti tikslai ir tikslingas judėjimas jų link. 
 Dukros pomėgiu fotografuoti džiaugiasi tėvai, palaiko brolis ir
seserys, o ir bendraklasiams bei būrelio nariams Justė yra tas
žmogus, kurio pavyzdžiu norisi sekti, siekti rezultatų kaip ji. 
 Justė sako, kad fotografija yra galimybė parodyti žmonėms, kas
mus supa. Taip pat fotografuojant galima sukurti tai, ko realybėje
nėra: vaizdus, spalvas, formas. Tai visiška laisvė. Merginai norisi ir
ateityje tobulėti bei sukurti dar daugiau įdomesnių darbų. Šiuo
metu jaunoji fotografė ruošiasi gimnazijoje pristatyti fotografijų
parodą ,,Metamorfozės“ – eksponuos 24 nuotraukas.

                   

                  Meninės fotografijos būrelio vadovė Janina Šidlauskienė

Lietuvos mokinių fotografijų konkurse, kurį
organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centras ir kuriam 143 autoriai pateikė 899 darbus,
dalyvavusi Jurgio Pabrėžos universitetinės
gimnazijos III b klasės mokinė, meninės
fotografijos būrelio narė Justė Galdikaitė tapo
laureate (tarp penkių laureatų iš visų konkurso
dalyvių). Ji apdovanota Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos diplomu už nuotraukų seriją
,,Metamorfozės“.

Pradėjusi mokytis Kretingos Jurgio Pabrėžos 
 universitetinėje gimnazijoje, Justė ėmė dalyvauti
meninės fotografijos būrelio veikloje, nors
anksčiau fotografija jai nebuvo pats svarbiausias
užsiėmimas. Tačiau dėmesį vis traukė gamta, jos
raštai. 2021 m. dalyvavo Kretingos turizmo centro
organizuotame konkurse ,,Kretinga. Pamatykime
širdimi“. O regioniniame fotografijų konkurse
,,Gresiantys pavojai mano mieste“ tapo prizininke. 
 Šiais mokslo metais savo darbus su kitais būrelio
nariais eksponavo parodoje ,,Rudens keliais“
gimnazijoje, dalyvavo ir kalėdinių atvirukų
parodoje, surengtoje gimnazijos bibliotekoje.
 Lietuvos mokinių fotografijų konkursui Justė
ruošėsi ypač kruopščiai. Temą konkursui pasiūlė
būrelio vadovė. Nuotraukose užfiksuotas vandens
kitimas. Lašinti vandenį ir pasiekti tinkamo
rezultato – tai ilgas, bet labai įdomus procesas,
reikalaujantis daug kantrybės. Mergina sako, kad
vienos nuotraukos gimimas trunka nuo vienos iki
dviejų valandų. Kartais iš karto pavyksta puikiai,
kitus bandymus tenka nuolat kartoti. Reikia
susirasti įvairių dubenėlių, šaukštų, kiaurasamčių ir
t.t. ir išbandyti įvairius darbo metodus. 
                                             

http://www.kretingosrsc.lt/


„Žiemos grožis“
SAUSIO MĖN. VYKO rajoninis 1–4 klasių
mokinių nuotraukų konkursas „Žiemos

grožis“. Dėkojame už organizavimą
Baublių mokyklos-daugiafunkcio

centro komandai: Aušrai Jonkuvienei,
bibliotekos vedėjai, Irenai Raišuotienei

ir Robertui Žeimiui, pradinių klasių
mokytojams metodininkams. 

 

VASARIO MĖN. KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI
METODINĖJE VEIKLOJE:

Atviroje integruotoje dorinio ugdymo (tikybos), dailės, lietuvių k. ir literatūros
pamokoje „Sūnaus palaidūno simbolika literatūroje, teologijoje, dailėje“ 
(J. Pabrėžos universitetinė gimnazija ir Teams virtuali aplinka).
Metodinėse valandose:
·      rusų k. mokytojus – „Integruotų rusų kalbos ir kitų dalykų pamokų patirtys“;
·      anglų k. mokytojus – „Tarptautinių projektų įtaką mokinių užsienio kalbos
žinioms ir kultūriniams įgūdžiams“; 
·      muzikos mokytojus – „Muzikinis ugdymas: sėkmės ir problemos“.

NUOTR. AMELIJA VASYTĖ „GĖLĖ“

„Gurgu gurgu į Kaziuko
turgų“

Kviečiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo mokytojus kartu su savo

ugdytiniais kurti darbelius parodai!
Daugiau informacijos rasite Kretingos

rajono švietimo centro vasario mėnesio
plane https://kretingosrsc.lt/

NUOSTATAI

DAUGIAU INFO RASITE PLANE
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https://kretingosrsc.lt/%F0%9F%91%8D%F0%9F%A5%A8%F0%9F%A5%A8%F0%9F%A5%A8%F0%9F%91%8D?fbclid=IwAR1eZ3teTlG7OwZg7A-aYg-Xi_shmvl_8FoMGyF802xAC-EvJj3veOQAOAY
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/a0b6ab96c1370208ef41c8e4ec62d682.pdf
https://kretingosrsc.lt/wp-content/uploads/2022/01/2022_02a.pdf
http://www.kretingosrsc.lt/


„Aš Lietuvą ant delno
pasidėsiu“

Kviečiame aplankyti Janinos Lingienės,
Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

mokytojos padėjėjos parodą „Aš Lietuvą ant
delno pasidėsiu“. 

Parodos atidarymas 
2022 m. vasario 3 d. 16.00 val.

Švietimo centre (II aukštas)
 J. Pabrėžos g. 8, Kretinga

 

DĖKOJAME MOKYTOJAMS, RUOŠUSIEMS MOKINIUS
RAJONINĖMS OLIMPIADOMS IR KONKURSAMS IR

PADĖJUSIEMS ĮVERTINTI MOKINIŲ DARBUS

anglų kalbos mokytoją Beatą Viggins. 
chemijos vyresniąją mokytoją metodininkę Aureliją Bėrantaitę.
chemijos mokytoją metodininkę Vilmą Švitrienę.
chemijos vyresniąją mokytoją Kristiną Vaicekauskienę, 
fizikos mokytoją ekspertę Liuciją Mončienę, 
fizikos mokytoją Virginiją Japertaitę, 
fizikos mokytoją metodininkę Ireną Černeckienę, 
muzikos mokytoją ekspertę Mildą Trušauskaitę.

Sveikiname mokytojus, kurių mokiniai sausio mėnesio rajoninėse olimpiadose
ir konkursuose tapo nugalėtojais ir atstovaus rajoną, respublikiniuose

olimpiadų ir konkursų etapuose:
 

 

Paroda „Atrask daugiau“
2022 m. vasario 1 d. pradeda veikti virtuali
S. Daukanto progimnazijos 5–8 kl. mokinių
kūrybinių darbų paroda „Atrask daugiau“

K V I E Č I A M E  A P L A N K Y T I  
 

REZULTATAI

W W W . K R E T I N G O S R S C . L T

JEI NORITE SAVO 
ĮSTAIGOS ŠVIETIMONAUJIENAS PASKELBTI RAJONE,

 rašykite el. paštu
vilija.kontrime@kretingosrsc.lt 

MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ,
LAUKIAME JŪSŲ PASTEBĖJIMŲ

 el. paštu
vilija.kontrime@kretingosrsc.lt

 
SPAUSTI ČIA...SPAUSTI ČIA...

NAUJIENRAŠČIO PRENUMERATĄ
KVIEKVIENAM MĖNESIUI

K V I E Č I A M E  U Ž S I S A K Y T I

http://sistema.kretingosrsc.lt/event/results
mailto:vilija.kontrime@kretingosrsc.lt
mailto:vilija.kontrime@kretingosrsc.lt
https://forms.gle/uCxyWqFyoc4AwZju7

