
Naujienraščio 
prenumerata
Spausti čia

KRETINGOS RŠC

AKTUALIJOS

Naujos sudėties Kretingos
rajono metodinė taryba

Kovo mėnesį vyko pirmasis naujos rajono metodinės tarybos

susitikimas. Rajono metodinę tarybą sudaro 5 metodinės veiklos

koordinatoriai, Tarybos pirmininkas ir kiti 4 nariai - skirtingų ugdymo

įstaigų (ikimokyklinio ugdymo įstaigų, pradinių mokyklų, progimnazijų,

gimnazijų, daugiafunkcių centrų) metodinės veiklos koordinatoriai.

Metodinės tarybos ir koordinatorių veiklos nuostatai žr. čia.

DĖKOJAME rajono Metodinei tarybai už įžvalgas dėl metodinės veiklos

rajone tobulinimo: Astai Motužienei, rajono direktorių pavaduotojų

metodinės veiklos koordinatorei, Violetai Baltūsienei, rajono

matematikos mokytojų metodinės veiklos koordinatorei, Giedrei

Rusteikei, rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų veiklos

koordinatorei, Reginai Songailienei, rajono socialinių pedagogų

metodinės veiklos koordinatorei. 

Susipažinkite su savo dalyko rajono metodinės veiklos koordinatoriu,

Kretingos rajone iš viso yra 27 dalykų mokytojų metodinės veiklos

koordinatoriai, sąrašą        žiūrėti čia
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Balandžio mėn. Švietimo
centro veiklos planas
Žiūrėti čia

Registracija į renginius
balandžio mėn. 
Spausti čia

Registracija į mokinių
rajonines olimpiadas
 ir konkursus
Spausti čia

Kretingos rajono švietimo centro naujienos ir aktualijos
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Planuoji metodinę
veiklą gegužės mėn.?
Spausti čia

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxwY10j2Z44SEA-r6DztXH2vCF-5Nko7PnMrua5uALJhVwEQ/viewform?usp=pp_url
https://kretingosrsc.lt/wp-content/uploads/2021/09/nuostatai.pdf
https://kretingosrsc.lt/wp-content/uploads/2022/01/Isak_del-metodines-veiklos-koordinatoriu.pdf
https://kretingosrsc.lt/wp-content/uploads/2022/03/2022-04-Centro-veiklos-planas.pdf
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/all
https://docs.google.com/document/d/1cBuWc498x3giMMBZaVOMuZDckxPiAzFB/edit?usp=sharing&ouid=114348780148553276227&rtpof=true&sd=true
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Balandžio 5 d. 18.00 val. Prasidėjo lietuvių kalbos
kursai

Kretingos rajono švietimo 

centro II aukšto salėje vyko 

pirmas susitikimas su 

ukrainiečiais norinčiais mokytis 

lietuvių kalbos. Kviečiame 

paraginti į Jūsų bendruomenes 

atvykusius ukrainiečius 

prisijungti ir atvykti į Centrą. 

Užsiėmimai vyks antradieniais 

ir ketvirtadieniais 18.00 val.

Užsipildžius pirmai grupei 

iki 20 žmonių, bus renkama 

nauja grupė. 

Registruotis į kursus galima 

telefonu +370 614 54265

Kursai - nemokami. 

Daugiau informacijos apie 

pagalbą ukrainiečiams arba 

dirbant su ukrainiečiais galite

              rasti čia.

NERIMAS IR BAIMĖ: KAIP
IŠGYVENDINTI ŠIUOS DABARTINIO

LAIKMEČIO „ĮNAMIUS“

 Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės

psichologinės pagalbos skyriaus psichologė Vika

Gridiajeva: „Jei jaučiate, kad šioje, karo grėsmės

baimių ir nuojautų, situacijoje jums visko per daug

– susikurkite savo „pabėgimą“. Visą straipsnį

skaityti čia.

Vertingais patarimais, kurie gali padėti

išvengti  blogų emocijų ir atrasti vidinį

balansą, dalijasi Pedagoginės psichologinės

pagalbos skyriaus psichologė ir

psichoterapeutė Sonata Vizgaudienė.

Komentarą žiūrėti čia.

KAIP ĮVEIKTI NERIMĄ DĖL KARO

Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės

pagalbos skyriaus psichologė-psichoterapeutė Sonata Vizgaudienė

patarė, kaip įveikti stresą, patiriamą dėl neramumų Ukrainoje. Visą

straipsnį skaityti čia.

KRETINGOS
RAJONO

ŠVIETIMO
CENTRO

PEDAGOGINĖS
PSICHOLOGINĖS

PAGALBOS
SKYRIAUS

PSICHOLOGIŲ
ĮŽVALGOS IR

KOMENTARAI
JAUČIANTIEMS

NERIMĄ DĖL
KARO
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https://kretingosrsc.lt/
https://www.pajurionaujienos.com/?sid=23001&act=exp
https://fb.watch/c13LIHPw18/
https://www.pajurionaujienos.com/?sid=22964&act=exp&fbclid=IwAR3s3t1XruLLtNIoXS7pGJjVIvwSPZoKK0MC7XgNYFSRSW2Gn42PdRpsNrw


W W W . K R E T I N G O S R S C . L TP E D A G O G I N Ė S  P A S I C H O L O G I N Ė S  P A G A L B O S  S K Y R I U S
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=695188828175247&set=a.182777929416342


Nuoširdžiai kviečiame iš karo draskomos tėvynės
pasitraukusius ir saugų prieglobstį Lietuvoje,
Kretingoje ir jos apylinkėse radusius Ukrainos
gyventojus į Kretingos rajono turizmo informacijos
centro rengiamą nemokamą ekskursiją „Nuo
bažnyčios iki dvaro“ – norime padovanoti jums
galimybę susipažinti su mūsų miestu.
Keliaudami su gidu aplankysite garsiausius
Kretingos objektus ir išgirsite jų bei paties miesto
istoriją. Ekskursiją pradėsime nuo 400 metų
skaičiuojančios bažnyčios, be kurios Kretinga
tiesiog neįsivaizduojama. Pradėję kelionę nuo
įspūdingų jos durų, užsuksime į vidinį pranciškonų
vienuolyno kiemelį, užkopsime į 42 metrų aukščio
bažnyčios bokštą. Apžvelgę miestą iš paukščio
skrydžio, aplankysime Kretingos lurdą, užsuksime
prie stebuklais garsėjančio vienuolio Jurgio
Ambraziejaus Pabrėžos kapo, apžiūrėsime ne taip
seniai paslaptis atskleidusią grafų Tiškevičių
koplyčią. Kelionę užbaigsime apžiūrėję Kretingos 

dvaro parko astronominį kalendorių su Saulės
laikrodžiu ir išklausę su grafų Tiškevičių dvaru
susijusių istorijų.

Data ir laikas: 
balandžio 9 d., 14.00 val. 
Trukmė: 2 val. 
Registracija vykdoma telefonu:
 +37060543100

                 www.visitkretinga.lt www.kretingosrsc.lt

Дорогие наши братья и сестры украинцы, от
ужасов войны нашедшие пристанище в Литве, в
Кретинге и ее окрестностях. От всей души
приглашаем вас на обзорную экскурсию «От
костела до дворца поместья» – Центр
туристической информации Кретинги будет рад
познакомить вас с нашим городом.
Во время экскурсии вы увидите
достопримечательности Кретинги и услышите
рассказ гида об истории города. Наше
путешествие мы начнем от 400 лет
насчитывающих внушительных дверей объекта,
без которого уже просто немыслимо себе
представить Кретингу – это своим шпилем в
облака упирающийся костел Явления Господа
Пресвятой Деве Марии. Поднявшись на башню
костела и с высоты птичьего полета обозрев
город, зайдем во внутренний дворик
францисканского монастыря, посетим
Кретингский 

Лурд, могилу монаха Юргиса Амвросия Пабрежы,
которая, по убеждению местных жителей,
обладает чудотворной силой, капеллу-мавзолей
семьи графовТышкевичей. В конце нашего
путешествия увидим астрономический
календарь с Солнечными часами и услышим,
какие истории рассказывает дворец усадьбы
графов Тышкевичей.

Дата и время: 
9 апреля, 14.00 ч.
Продолжительность экскурсии – 2 ч.
Регистрация по телефону:
 + 370 605 43100

KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO TURIZMO
INFORMACIJOS CENTRAS KVIEČIA 

            Turizmo informacijos
centras organizuoja nemokamą

ekskursiją ukrainiečiams -
Kviečiame dalintis 

 
 

https://visitkretinga.lt/
https://visitkretinga.lt/
https://visitkretinga.lt/
http://www.kretingosrsc.lt/


MOKU BENDRAUTI BE PATYČIŲ!
Socialinė pedagogė Regina Songailienė 

 

B A L A N D I S  2 0 2 2 K R E T I N G O S  R Š C  A K T U A L I J O S

Jau septintus metus kovo 14-20 dienomis „Vaikų linija“ inicijuoja „Veiksmo savaitę Be patyčių“, į kurią
prisijungėme  ir mes – Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla kartu su Jurgio Pabrėžos universitetine
gimnazija.
Vyko šie  „Savaitės BE PATYČIŲ“ renginiai:
Pirmadienis, kovo 14 diena prasidėjo „Draugystės tiltu“, kur buvo aptariami savaitės renginių organizavimo
tarp abiejų bendradarbiaujančių mokyklų klausimai. 
Antradienį, 15 dieną šventėme „Šypsenų dieną“. Jos šūkis buvo – „Jeigu neturi kuo pasidalinti, padovanok
šypseną“. Šypsenas mokiniai dalijo klasiokams, draugams, mokytojams. Linkėjome vieni kitiems geros
nuotaikos ir kuo dažniau šypsotis.
Trečiadienį, 16 dieną  vyko Žemaitijos zonos saviraiškos  festivalis „Širdies muzika“, į kurį sugužėjo net 25 meno
kolektyvai. 
Ketvirtadienį, 17 dieną pavadinome - „Tavo dienotvarkėje yra vietos būti draugu?“ Gimnazistai vedė klasės
valandėles draugystės tema visose pradinėse klasėse, gimnazijos bibliotekoje šurmuliavo gerai nusiteikusios
mišrios komandos. Vieni rungtyniavo šaškių turnyre, kurį vedė bibliotekininkė Aurelija Paulauskienė, kiti
sprendė kryžiažodžius. 
Penktadienį, 18 dieną – sporto salėje vyko draugiškos mišrių komandų estafečių rungtynės, kurias organizavo
pradinių klasių mokytoja Renata Šiaulienė ir gimnazijos kūno kultūros mokytoja Milda Laureckienė. Visa
mokykla aidėjo nuo pergalingų šūkių ir emocijų. Pasibaigus renginiams visiems dalyviams ir organizatoriams
įteikti padėkos raštai. Visi buvo pakviesti prie vaišių stalo.

KETVIRTADIENIO - ŠAŠKIŲ TURNYRAI

DRAUGIŠKOS MIŠRIŲ KOMANDŲ
ESTAFEČIŲ RUNGTYNĖS

DRAUGIŠKOS MIŠRIŲ KOMANDŲ
ESTAFEČIŲ RUNGTYNĖSKETVIRTADIENIO - ŠAŠKIŲ TURNYRAI



RAIDĖ-SKIEMUO-ŽODIS-KNYGA

Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ organizavo respublikinį ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų edukacinių
praktinių veiklų, metodinių priemonių projektą ,,Raide-žodis-sakinys-knyga".
Projekto idėja išplaukė natūraliai, nes šiais mokslo metais vienas iš mokymo
prioritetų – vaikų skaitymo pradmenų formavimo aktyvinimas. Projekto tikslas -
inicijuoti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą, dalijimąsi
gerąja patirtimi ir ieškoti kūrybiškų metodų, būdų ir metodinių priemonių ugdant
vaikų komunikacinius gebėjimus, formuojant ir tobulinant ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų skaitymo įgūdžius, skatinant domėjimąsi

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORĖS
PAVADUOTOJA UGDYMUI DIANA BAKSTIENĖ

skaitymu, knygomis. Sulaukėme gausaus būrio kolegų iš visos Lietuvos (Vilniaus,
Šiaulių, Joniškio, Kelmės, Kėdainių, Klaipėdos, Vilkaviškio, Telšių, Šakių ir kt.),
kurie nepaprastai kūrybingai jungėsi į projektą. 

Dalyviai organizavo
skaitymo veiklas
vaikams, kūrė
metodines priemones,
jas aprašė ir teikė
organizatoriams. Visa
surinkta medžiaga
susisteminta,
sudarytas
skaitmeninis
pamokų/veiklų/meto-
dinių priemonių
elektroninis katalogas,
kuris išsiųstas visiems
projekto dalyviams.
Džiaugiamės
mokytojų noru
dalyvauti, jų
kūrybiškumu,
dalijimusi,
bendradarbiavimu ir
didžiuliu noru
išmokyti vaiką pažinti
knygų pasaulį. 
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PROJEKTO
NUOSTATUS RASITE

ČIA

http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/f94370ea4acbb3cc024baee9b6b3518c.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/f94370ea4acbb3cc024baee9b6b3518c.pdf


STEAM VEIKLOS KRETINGOS JURGIO PABRĖŽOS 
UNIVERSITETINĖJE GIMNAZIJOJE

 Nuo praėjusių mokslo metų Kretingos Jurgio
Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje visiškai
įrengtos ir įgalintos 4 laboratorijos (chemijos,
fizikos, biotechnologijų ir kalbų). Trys iš jų
skirtos vykdyti STEAM veiklas, kuriomis
gimnazistai džiaugiasi ir noriai dalyvauja.
Naujų, modernių laboratorijų įgalinimas
leidžia ugdymo procesą padaryti kokybiškesnį
ir patrauklesnį. Nes mokymasis per praktiką,
patirtį bei galėjimas derinti teorines žinias su
eksperimentine veikla, mokiniams yra
patrauklus ir jų pageidaujamas.

J. Pabrėžos universitetinė gimnazija tampa vis patrauklesnė. 

Gimnazistai noriai dalyvauja  pagal STEAM
metodiką parengtuose chemijos - inžinerijos
laboratoriniuose darbuose, bet ir konstruoja,
atradinėja, augina bakterijas, tyrinėja DNR,
nustatinėja įvairių daržovių cukringumą
lašeliniu būdu ir t.t. 

www.kretingosrsc.lt

Taip pat numatoma, tirti iš Lietuvos surinktų
miesto bičių medų ir jo kokybę. Nes ant
gimnazijos stogo įrengti du aviliai skirti miesto
bitėms. Tai puikios veiklos (formalaus ir
neformalaus švietimo), kurios įneša žavesio į
ugdymosi procesą, jį padaro modernesnį
įdomesnį bei prasmingesnį.
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www.kretingosrsc.lt

 O MES TIKRAI MYLIM LIETUVĄ!
 

                                                        
                                                                   MOKYTOJA, MOKINIŲ TARYBOS KOORDINATORĖ RIMA VARINAUSKĖ

 Kovo 7 – 10 dienomis mūsų mokykloje Mokinių
taryba inicijavo ir vykdė akciją „Trispalvė“. Jos
metu visų klasių mokiniai buvo kviečiami nešioti
lietuvišką atributiką, puošti savo klasės duris.
Visus džiugino mokinių patriotiškumas, didžioji
dalis puošėsi lietuviškais simboliais: kaukėmis,
lankeliais, ženkliukais, juostelėmis,
apyrankėmis... 

Mokinių tarybai šiais mokslo metais išrinkti
patriotiškiausią klasę buvo sunku, todėl
apdovanojome diplomais klases, kurių visi
mokiniai dabinosi lietuviška atributika. Taigi,
Mokinių tarybos prezidentė Diana pasveikino ir
įteikė diplomus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 klasėms.
Didžiuojamės šių mokinių patriotiškumu.

Stebino ir mokinių originalumas puošiant savo
klasių duris. Vieni puošė karpiniais, kiti
vėliavomis, dar kiti darė kompozicijas iš įvairių
formų, sudėjo iš raidžių sveikinimo žodžius... Už
gražiausiai papuoštas duris balsavo mokiniai,
mokytojai, darbuotojai. Visi nekantriai laukė
rezultatų ir prizų. O laukti tikrai buvo verta. Mūsų
mokyklos rėmėja Kretingos Draugų picerija
akcijos nugalėtojams dovanojo keturias dideles
picas. Taigi, šias skanias dovanas ir diplomus
gavo mūsų konkurso nugalėtojai: 1, 3, 6, 8 klasės.
Sveikiname nugalėtojus.
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Šiais metais mus labai džiugino ir širdis šildė
mokinių kūrybiškumas, originalumas, vienybės
jausmas, meilė savo tėvynei. Didžiuojamės tokiais
patriotiškais Lietuvos piliečiais.

http://www.kretingosrsc.lt/


KOVO MĖN. VYKO socialinių pedagogų,
lietuvių k., psichologų, pradinių klasių
mokytojų, direktorių pavaduotojų ir

skyrių vedėjų, specialiųjų pedagogų ir
logopedų metodinės valandos, mokyklų

tinklaveiką, tarpusavio
bendradarbiavimą plėtojantys

susitikimai. 
DĖKOJAME UŽ DALIJIMĄSI GERĄJA
PATIRTIMI METODINIŲ SUSITIKIMŲ

METU
 

Kretingos ršc aktualijosMetodinė veikla

www.kretingosrsc.lt

MENTORYSTĖS PROJEKTAS „Mokytojas – mokytojui“ 

2022 m. kovo 28 d. ketvirtą kartą šiais mokslo metais
susitiko „Mokytojas – mokytojui“ projekto, jungiančio
mentorius ir naujai pradėjusius dirbti ar pedagoginę
veiklą po kelerių metų pertraukos atnaujinusius
mokytojus, dalyviai. Šis susitikimas buvo skirtas
efektyvaus laiko planavimo principams. Užsiėmimo
metu patirtimi su projekto dalyviais dalijosi sertifikuota
jogos mokytoja, konsultuojamojo ugdymo (koučingo)
specialistė Agnė Gomez (https://tavoerdve.weebly.com/).
Projekto veiklose dalyvauja mentoriai ir mokytojai, kurie
pageidauja konsultuotis, iš Marijono Daujoto, Simono
Daukanto progimnazijų, M. Tiškevičiūtės mokyklos,
lopšelio-darželis „Žilvitis“, lopšelio-darželio „Pasaka“,
mokyklos-darželio „Žibutė“, VšĮ Pranciškonų gimnazijos,
VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos, Klaipėdos
„Vėtrungės“ gimnazijos. Kviečiame prisijungti ir kitus
mokytojus!

                                         V susitikimas vyks 
                                      2022 m. balandžio 25 d. 15.30 val.               
                                                KVIEČIAME DALYVAUTI!

Balandis, 2022

Tinklaveika grįstas ugdymo organizavimas tarp
švietimo įstaigų - viena iš prioritetinių veiklos

sričių gerinant mokinių pasiekimus ir pažangą.
Kovo mėnesį aktualūs klausimai, probleminės

veiklos sritys aptartos dviejuose susitikimuose. M.
Daujoto progimnazijos ir lopšelių-darželių
"Ąžuoliukas", "Pasaka", "Žilvitis" komandos
diskutavo apie skaitymo gebėjimų svarbą,
ugdymą. Pranešimus susitikimo dalyviams

pristatė M. Daujoto progimnazijos psichologė
Renata Jasevičienė, pradinių klasių mokytojos
Aiva Raciuvienė ir Asta Sakutienė. Jokūbavo,

Kartenos mokyklų-daugiafunkcių centrų,
Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinės mokyklos

komandų susitikime gvildentos ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo patirtys - pranešimus

skaitė ir savo įžvalgomis dalijosi net 12
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

pedagogų. 

Dėkojame mokyklų ir darželių
vadovams už iniciatyvas, mokytojams

- už dalijimąsi patirtimi!
 

https://kretingosrsc.lt/neformalusis-svietimas/metodine-veikla/
http://www.kretingosrsc.lt/
https://tavoerdve.weebly.com/?fbclid=IwAR0UOWf61Y-Uw6B7_qPb7TESkvLyS4td_J9-22-NX5jJGvr1iA_5vh81uB0


Kviečiame dalyvauti Pedagoginės psichologinės
pagalbos skyriaus siūlomose veiklose balandžio mėnesį

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIUS BALANDIS, 2022

www.kretingosrsc.lt

Pristatytas tyrimas

https://kretingosrsc.lt/pedagogine-psichologine-pagalba/
http://www.kretingosrsc.lt/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=698882007805929&set=a.182777929416342
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www.kretingosrsc.lt

RESPUBLIKINIAI RENGINIAI
KRETINGOS RAJONE

Balandžio mėnesį Kretingos rajono švietimo
įstaigose vyksta net keturi skirtingi
respublikiniai renginiai skirti mokytojams:
balandžio 14, 19, 21 ir 22 dienomis. Puiki proga
susitikti su kolegomis, pasisemti patirties,
įtvirtinti žinias ir patobulinti kompetencijas.
Programas, nuostatus ir reikalavimus
atsidarykite spausdami ant pateiktų nuorodų: 

PROGRAMĄ GALITE
ATIDARYTI ČIA

RESPUBLIKINIAI RENGINIAI                                 

PROGRAMĄ GALITE
ATIDARYTI ČIA

REIKALAVIMAI

NUOSTATAI

https://www.daujotoprogimnazija.lt/wp-content/uploads/2022/04/PROGRAMA.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/fa3c311eb87d7426df50487bb465d94f.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/0dedf64686e5b598e5d3227100411713.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/b1e72c8738237975a3ee1f3940d3489f.pdf


Sav a i t ėVelykinių atostogų
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Balandžio 19, 20, 21 d. 
10.00 val. kviečiame 
 dorinio ugdymo (tikybos, 
      etikos), dailės, technologijų, 
                    pradinio ugdymo ir fizinio      
                      mokytojus tobulinti savo
                       kompetencijas kvalifikacijos
                         tobulinimo programose. 
                                                  Žr. planą  

 

 Balandžio 19 d. 10.00 val. 
rajono mokyklų bibliotekų
  vedėjams ir   
            bibliotekininkams 
          organizuojama metodinė
      valanda, fizikos mokytojus
  balandžio 20 d. 10.00 val.  
         kviečiame dalyvauti apskritojo
             stalo diskusijoje. 
                      21 d. 10.00 val. 
                     dorinio ugdymo 
                   (tikybos, etikos)  
            mokytojus  kviečiame
             prisijungti prie metodinės 
                             dienos. 
  

 

Prisijungimas:
https://us02web.zoom.us/j/83928073541pwd=QTEzZ
UpQQm5IT00yT3pGSGNMRGRrdz09

Registracija čia

Prisijungimas
https://us02web.zoom.us/j/87231532376pwd=UFdkOGIzV1B

oYzB3dk5ZRWJUWEswQT09

Registracija čia

          Balandžio 21 d. 13.00 val. 
Priešmokyklinio ugdymo

mokytojus kviečiame pasisemti
gerosios patirties metodinėje

valandoje „IKT priemonių taikymas
       priešmokyklinio ugdymo

grupėse“

www.kretingosrsc.lt

https://kretingosrsc.lt/wp-content/uploads/2022/03/2022-04-Centro-veiklos-planas.pdf
https://us02web.zoom.us/j/83928073541pwd=QTEzZUpQQm5IT00yT3pGSGNMRGRrdz09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fc2C5HHnmwcDzVA1FbzSwlXnF503LS3aRFAlsvyPvEZ5Pg/viewform?usp=pp_url
https://us02web.zoom.us/j/87231532376?pwd=UFdkOGIzV1Bo%20YzB3dk5ZRWJUWEswQT09
http://www.semiplius.lt/


BALANDŽIO MĖN. KVIEČIAME AKTYVIAI
DALYVAUTI METODINĖJE VEIKLOJE:

 
 

 

B A L A N D I S  2 0 2 2 K R E T I N G O S  R Š C  A K T U A L I J O S

metodinėse valandose: 

pasidalijimo patirtimi dalykininkų:  fizikos, dorinio ugdymo
(etikos), priešmokyklinio ugdymo – metodinėse valandose;

UTA rajone koordinavimo komandos susirinkime
komandos nariams (žr. įsakymą) dėl UTA diegimo Kretingos
rajono savivaldybėse veiksmų ir priemonių plano 2021–2024
m. pritarimo. 

UTA TEMOS BUS APTARIAMOS

dorinio ugdymo (tikybos) mokytojams – „Atnaujintos dorinio ugdymo
(tikybos) bendrosios programos“;
matematikos mokytojams – „Atnaujintos BUP ir pokyčiai matematikos
mokyme“;

EKSKURSIJĄ „KUR KVEPIA PINIGAIS...“
DATA IR LAIKAS: BALANDŽIO 24 D., 12 VAL. 

BALANDŽIO 27 D. 17.00 VAL.
KRETINGOS L.-D. „ŽILVITIS“

KAINA ASMENIUI: 6 EUR.
TRUKMĖ: IKI 2 VAL. 
DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS, BŪTINA REGISTRACIJA TELEFONU: +370 445 73 102
ARBA +370 67093890

Įdomiausia yra lankytis ten, kur negalima. Ten traukte traukia įkišti nosį.
Pavyzdžiui, ar kada susimąstėte, kur laikomi pinigai? Kaip atrodo vieta, kur
kraunama milijonai banknotų? Sakysite – taigi aišku, kad banke. Bet ar kas
įleidžia į pinigų saugyklas? Jų išplanavimas, vieta yra saugomi po devyniais
užraktais. Tuos užraktus mes įveiksime. Per ekskursiją „Kur kvepia pinigais“
laukia išskirtinė galimybė įeiti į nebeveikiantį tarpukario Kretingos banką.
Sužinosite, kaip atrodė bankininko butas, kiek buvo pinigų saugyklų – sakoma,
kad norint į jas įeiti užrakintas, net tanko prireiktų. Tokios storos sienos. Per
ekskursiją tanko neprireiks – mums atrakins slaptas saugyklų duris, o už jų lauks
pačios įdomiausios istorijos iš banko ir pinigų gyvenimo. 

PASKAITA TĖVAMS
L.-D. „ŽILVITIS“

Vikos Gridiajevos, Pedagoginės
psichologinės pagalbos skyriaus

psichologės ir Dainoros Kalniškienės,
Pedagoginės psichologinės pagalbos

skyriaus socialinės pedagogės paskaita
l.-d. „Žilvitis“ bendruomenės nariams.

https://kretingosrsc.lt/wp-content/uploads/2022/03/A1-162E.pdf
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M. Daujoto progimnazijos 8b kl. mokinio
Tajaus Jaručio fotografijų parodą „Akimirka“.
Parodos atidarymas 2022 m. balandžio 11 d.
13.15 val.
J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos dailės,
technologijų mokytojos metodininkės Ievos
Litvaitytės autorinių darbų parodą 

       „Meniniai pasivaikščiojimai“ 2022 m.   
       balandžio 7 d. 16.00 val. 

www.kretingosrsc.lt

KVIEČIAME APLANKYTI
PARODAS

RAJONO RENGINIAI                                 

 PARODŲ atidarymai bus
Švietimo centre

 J. Pabrėžos g. 8, Kretinga
II aukštas (šoninis įėjimas iš 

gatvės pusės)

Astai Pocienei, Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės
mokyklos istorijos vyresniajai mokytojai.
Daivai Firantienei, J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos
rusų k. mokytojai metodininkei.
Daivai Martinkuvienei, J. Pabrėžos universitetinės
gimnazijos psichologijos vyresniajai mokytojai. 

DĖKOJAME MOKYTOJAMS, PARENGUSIEMS
METODINĘ MEDŽIAGĄ EDUKACINIAM BANKUI:

EDUKACINĮ BANKĄ ATIDARYTI ČIA

M. Daujoto progimnazijos lietuvių k. mokytojai Irmai
Stanislauskienei, dailės mokytojai Onai Viskontienei (lietuvių k. ir
literatūros, dailės pamoka „Pasakos personažų literatūriniai
portretai (pagal S. Ach)“);
J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos)
mokytojai Ramunei Masiokienei, technologijų mokytojai Ievai
Livaitytei, technologijų mokytojui Vismantui Masiokui (tikybos,
technologijų pamoka „Kryždirbystė ir kryžių simbolika“);
 Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Pasagėlė“
ikimokyklinio ugdymo mokytojai Vilmai Preikšaitienei, muzikos
mokytojai Mildai Šimkienei (ikimokyklinio ir meninio ugdymo
veikla „Gandre, gandrininke...“). 

DĖKOJAME už dalijimąsi patirtimi
vedant atviras integruotas pamokas ir
veiklas rajono mokytojams:

el.p. vilija.kontrime@kretingosrsc.lt


