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KRETINGOS RŠC
AKTUALIJOS

Kretingos rajono švietimo centro naujienos ir aktualijos

Jurgis Baltrušaitis ,,Gegužės daina“
Žaliais

audimais išklotas kelias,
Svyruoja, virba žalios skarelės, –
Kykai ir raiščiai, sagos geltonos,
Lieknos viršūnės, šakelės plonos –
Galingas džiaugsmas širdį pagauna –
Kaip visa marga, kaip visa jauna!
Edukacinis bankas
Kviečiame susipažinti su naujais
edukacinio
banko
darbais.
Pamokų planus galite atsidaryti
spausdami
ant
pamokos
pavadinimo žemiau:
Pradinio ugdymo 1 kl.
matematika
1-2 kl. pasaulio pažinimas
5 kl. integruotos lietuvių k. ir
dailė
7 kl. lietuvių k.
„,Veiksmažodžio gramatinių
formų rašybos įtvirtinimas“

Tėvų švietimo ciklo
IV paskaita
Kviečiame mokinių ir ugdytinių
tėvelius, globėjus sudalyvauti
ketvirtadienio (gegužės 5 d.)
nuotolinėje
paskaitoje
,„Kaip
padėti
vaikams
išgyventi
egzaminus“. Paskaitą skaitys
Sonata Vizgaudienė, Kretingos
rajono
švietimo
centro
pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus psichologė.
Registracija
Prisijungimas

čia
čia

GEGUŽĖS mėn.
ŠVIETIMO CENTRO
veiklos planas
Kviečiame
dailės
ir
technologijų
mokytojus
į
kaligrafijos
pagrindų
mokymus. Kviečiame į seminarąfestivalį muzikos ir meno mokyklų
styginių
instrumentų
mokytojus.
Gegužės mėn. antroje pusėje kviečiame
anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbų
mokytojus prisijungti į seminarą užsienio
kalbų mokytojams. Registracija:

SEMI+
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Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius

Gegužė 2022

Psichologės kviečia į paskaitas
KOMANDINIS
DARBAS IR JO SVARBA
MOKYKLOJE
Pedagoginės psichologinės
pagalbos skyriaus psichologė
Jurgita Širvinskienė kviečia Kūlupėnų
Motiejaus Valančiaus mokytojus
dalyvauti gegužės 17 d. 15.00 val.
paskaitoje.

AR GALIME BŪTI
DRAUGAIS SU SAVO
VAIKAIS?
Vaiko norai ir užgaidos ne visada
yra tolygūs jo poreikiams, apie tai
Vika Gridiajeva, pedagoginės
psichologinės pagalbos skyriaus
psichologė, kviečia padiskutuoti
gegužės 5 d. 17.30 val. mokyklojedarželyje ,„Žibutė“.

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS
PAGALBOS SKYRIAUS NAUJIENAS SEKITE

Psl. 3

FACEBOOKPPPAGALBA
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Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius
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KVIEČIAME KURTI
DRAUGYSTĘ KARTU

MENO TERAPIJOS
UŽSIĖMIMAI
Jaunimui nuo 5 klasės
Gegužės 11 d. 16.00 val.
Registracija tel.
+370 647 622 05

2022 m. gegužės 3 d. 16.00 val.
vyko meno terapijos
užsiėmimas jaunimui nuo
penktos klasės iš Lietuvos ir
Ukrainos. Daugiau apie
užsiėmimus rasite informacijos
čia...
Meno terapija – nuostabus
būdas pažinti ne tik save, bet ir
šalia esantį. Kviečiame Ukrainos
ir Lietuvos jaunimą susipažinti,
patirti meno terapijos teikiamą
naudą ir galbūt net užmegzti
prasmingą ir ilgalaikę
draugystę. Kitas meno terapijos
užsiėmimas vyks gegužės 11 d.
16.00 val. Pedagoginės
psichologinės pagalbos skyriuje
(J. Pabrėžos g. 8, Kretinga, I a.)

Paskaita - diskusija
„Bendradarbiavimas-raktas į vaiko sėkmę“
Gegužės 2 d. Pedagoginės psichologinės pagalbos
skyriaus specialistės Dainora Kalniškienė ir Vika
Gridiajeva bendradarbiavo su Kretingos lopšeliodarželio ,„Žilvitis“ ugdytinių tėveliais, apie tai, kas
svarbiausia būsimiems priešmokyklinės ugdymo
grupės ugdytiniams. Kokie darželio ir mokyklos
lūkesčiai, koks tėvelių vaidmuo, kad jų vaikai
patirtų sėkmę ugdymo procese. Plačiau...
Ačiū tėveliams, už aktyvų dalyvavimą bei šilumą.
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Naujienos iš Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos

SUSITIKIMAS SU PARTNERIAIS IŠ
JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ APIE
ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ
Darbėnų gimnazijos specialiosios pedagogės ir administracija sekmadienio pavakarę turėjo pažintinį susitikimą su
Elmhurst miesto (Čikagos vakarinio priemiesčio) Yorko bendruomenės vidurinės mokyklos, kurioje mokosi 2900
mokinių, pagalbos specialistais ir direktoriaus pavaduotoju, kuruojančiu specialųjį ugdymą, Skip Kumm, kuris yra
šios srities mokslų daktaras. Su Amerikos kolegomis dalijomės patirtimi apie įtraukųjį ugdymą. Smagu buvo
sužinoti, kad dirbame panašiai kaip kolegos amerikiečiai.

Nuotolinis susitikimas suteikia
galimybę nukeliauti tūkstančius
kilometrų keliais paspaudimais

Didelių skirtumų šioje srityje neradome, tik tai, kad
Amerikoje įtraukusis ugdymas vyksta jau nuo 1970
metų, jie turi pakankamai specialistų ir daugiau
šiuolaikiškų priemonių, o mes tik žengiame pirmuosius
žingsnius. Amerikiečiai stengiasi kiek įmanoma
daugiau vaikų su įvairiais poreikiais įtraukti į bendrojo
lavinimo mokyklas. Mes nuo rugsėjo taip pat
planuojame specialiųjų poreikių vaikams labiau
pritaikyti ugdymo turinį. Manome, kad užsimezgęs
šiltas bendravimas išaugs į abipusiai naudingą
bendradarbiavimą.

Susitikimą iniciavo Yorko mokyklos
istorijos mokytojas Justinas Riškus,
lietuvių kilmės amerikietis. Partnerius
Amerikoje mums surado Dainai Siliūnas,
Sunlight Children’s Aid for Lithuania,
„Saulutė”, JAV lietuvių organizacijos,
pirmininkė.

Bendradarbiavimas atveria galimybes efektyviai
siekti tikslų ir mokytis iš kitų.

www.darbenai.kretinga.lm.lt/

UTA
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UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA)
ĮGYVENDINIMAS KRETINGOS RAJONO
BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGOSE
Kretingos

Gegužės 10 d. 14.00 val.
Mokyklų vadovai
kviečiami į konsultaciją
dėl UTA įgyvendinimo
rajono bendrojo
ugdymo mokyklose
(susitikimas J. Pabrėžos
universitetinėje
gimnazijoje)

UTA

koordinavimo

savivaldybėje

komandos (žr. įsakymas) nariams gegužės
mėn. vyks paskutinis devintasis Nacionalinės
švietimo

agentūros

projekto

,,Skaitmeninio

ugdymo turinio kūrimas ir diegimas (09.2.1ESFA-V-726-03-0001)“ seminaras. Nuo 2022 m.
sausio mėn. įvyko 8 susitikimai ir mokymai su
komandomis iš Klaipėdos miesto, Klaipėdos
rajono,

Palangos

savivaldybių.

NŠA

miesto
mokymus

ir

Neringos

vykdė

šiomis

temomis:
pokyčių planavimas, valdymas savivaldybės
ir mokyklos lygmeniu diegiant UTA;
svarbiausi atnaujinamo ugdymo turinio
aspektai;
tinklinis komunikavimas,
bendradarbiavimas, viešinimas švietime;
Strateginis planavimas savivaldybės ir
mokyklos lygmeniu diegiant UTA.

UTA savivaldybės koordinavimo komanda kas
mėnesį susitinka darbo grupės susirinkimuose
aptarti UTA įgyvendinimo naujienas ir aktualijas
bei planuoti ir vykdyti priemonių plane numatytas
veiklas. Balandžio mėn. UTA koordinavimo

savivaldybėje

komanda

parengė

Ugdymo

turinio

atnaujinimo

įgyvendinimo

Kretingos

rajono

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2024 metų priemonių planą žr.

Gegužės mėn.
kviečiame aktyviai dalyvauti
metodinėje veikloje, kurioje bus aptariamos UTA
temos:
šokio, technologijų, biologijos, fizinio ugdymo

mokytojų metodinėse valandose.

Balandžio 20 d. UTA aktualijas metodinėje valandoje
aptarė Kretingos rajono fizikos mokytojai. NŠA UTA
mokymuose dalyvaujanti rajono atstovė J. Pabrėžos
universitetinės gimnazijos fizikos mokytoja Virginija
Japertaitė
pristatė
pagrindinius
fizikos
dalyko
atnaujintos programos pokyčius nuo 2023 metų: temas,
vertinimą, 30 procentų pasirenkamojo turinio galimybes,
fizikos pamokų skaičių ir pan.
Balandžio 6 d. UTA aktualijas nuotolinėje metodinėje
valandoje aptarė Palangos dekanato tikybos mokytojai.
NŠA UTA mokymuose dalyvaujanti rajono atstovė J.
Pabrėžos universitetinės gimnazijos tikybos ir etikos
mokytoja metodininkė Ramunė Masiokienė pristatė
pagrindinius mokymosi kompetencijų aspektus,

kompetencijų raktinius žodžius, pavyzdžius, kaip
atskirose
dalyko
temose
gali
būti
ugdomos
kompetencijos. Simono Daukanto progimnazijos tikybos
mokytoja Toma Mackevičienė dalijosi patirtimi apie
dalyvavimą tikybos bendrųjų programų 7 ir 8 kl.
rengime, pristatė pamokų planų, vertinimo pagal
pasiekimų lygius pavyzdžius. Kolegų dalyvavimo
mokymuose ir programų rengime patirtis - puiki
galimybė plėtoti pasirengimo dirbti pagal atnaujintas
programas kompetencijas!
Balandžio 27 d. J. Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje
vyko metodinė diena ,,UTA įgyvendinimo gairės
gimnazijoje“.
Būsimais pokyčiais ir įžvalgomis dalinosi Kretingos
rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus
vedėjo pavaduotoja D. Tranizienė ir Švietimo centro
direktoriaus pavaduotoja V. Kontrimė.
Taip pat bendrųjų programų atnaujinimo mokymų
medžiaga
ir
patirtimis
pasidalijo
mokymuose
dalyvaujantys gimnazijos pedagogai.

www.kretingosrsc.lt

Informacija apie
UTA įgyvendinimą
Kretingos rajono
savivaldybėje galite
rasti:
Kretingosrsc.lt
https://svietimas.kre
tinga.lt
Priešmokyklinio
ugdymo programos
projektą žr.
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Metodinė veikla

PRADINIO UGDYMO
MOKYTOJUS
Gegužės 11 d. 8.55 val.
kviečiame į atvirą 1 kl.
matematikos pamoką
„LAIKRODIS“
Jokūbavo A. Stulginskio mokyklojedaugiafunkciniame centre

PROJEKTAS „MOKYTOJAS-MOKYTOJUI“
Balandžio 25 d. vyko paskutinis Kretingos rajono švietimo centro vykdomo
projekto „Mokytojas - mokytojui II" susitikimas šiais mokslo metais. Paskaitos,
individualios ir grupinės konsultacijos iš didesnę dalykinę patirtį turinčių
kolegų, nuoširdi pagalba ir patarimai! Dėkojame mokytojoms, kurios tapo
mentorėmis: Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos anglų k. mokytojai
metodininkei Živilei Galinskaitei, Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka"
ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Virginijai Jakienei, Klaipėdos
„Vėtrungės" ir Eduardo Balsio menų gimnazijų vokiečių k. mokytojai
metodininkei Redai Ignatavičiūtei, Kretingos M. Daujoto progimnazijos
pradinių klasių mokytojai ekspertei Nijolei Meškauskienei, rusų k. mokytojai
metodininkei Aldonai Petrulienei.
Sekite naujienas ir susitiksime kitose projekto veiklose 2022–2023
mokslo metais!

MATEMATIKOS MOKYTOJŲ
METODINĖ VALANDA
Gegužės 3 d. metodinėje valandoje apie mokinių pažangos
ir pasiekimų gerinimą diskutavo rajono matematikos
mokytojai. Aptartos projektinės veiklos, patyriminės
pamokos, loginių uždavinių svarba, Smart lentos, Microsoft
Forms panaudojimo galimybės matematikos pamokose,
pristatyta, kaip gali būti naudojama Geogebros programa,
Eduten Plauground matematikos mokymosi platforma.
Savo patirtimi dalijosi M. Daujoto progimnazijos
matematikos mokytojos Loreta Bernienė, Kristina
Kavaliauskienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos matematikos
mokytojai Andrius Aniulis, Violeta Baltūsienė, Jolanta
Petrauskienė, Salantų gimnazijos matematikos mokytoja
Vilma Gedvilienė, Vydmantų gimnazijos mokytoja Rasa
Griškevičienė, J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos
mokytoja Aušra Bončkienė. Tikime, kad patirtys buvo
naudingos ir padės kolegoms paįvairinti pamokas savo
mokyklose, pasisemti idėjų UTA įgyvendinimui.

KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO NAUJIENOS
IR AKTUALIJOS

Turizmo informacijos centras

EKSKURSIJOS KRETINGOJE

„,KRETINGOS POŽEMIAI. JEIGU SIENOS
Gegužės 7 d. 12.00 val.
PRABILTŲ“
Gegužės 29 d. 11.30 val.

Ekskursijos metu aplankysime Kretingos bažnyčios
kriptas, Šv. Antano rūmų rūsį, Tiškevičių koplyčios
mauzoliejų. Kretingos bažnyčios kriptoje
pamatysime Chodkevičių šeimos sarkofagus, karo
su švedais metu užmūrytų žmonių palaikus. Šv.
Antano rūmuose lankysime buvusias kameras,
kuriose kalėjo NKVD kankinami žmonės,
pamatysime kankinimų šulinį. Tiškevičių koplyčioje
pamatysime šios šeimos sarkofagus, sužinosime
Tiškevičių gyvenimo akimirkas.

,„Vienuolių takais“

Gegužės 21 d. 13.00 val.

Daugiau negu 400 metų senumo Kretingos
pranciškonų vienuolynas bei bažnyčia saugo
daugybę gražių istorijų ir paslapčių. Kiekvienas
ansamblio kampelis kviečia pažinti – karvedžio J.K.
Chodkevičiaus gyvenimo istoriją, šv. Antano
paveikslo stebuklus, vienuolyno klestėjimą bei
tragedijas, Kretingą iš svaiginančio aukščio, užkopus
į bokštą. Ekskursija „,Vienuolių takais“ yra žavi ir
jaudinanti kelionė į praeitį. Joje – pasakojimai apie
tikėjimo galią, vienuolių gyvenimo ritmą,
paslaptingas kriptas, užgriuvusius rūsius bei tunelius,
švedų karių paliktus kardų kirčius ir gyvus užmūrytus
žmones bei dar daug kitų pasakojimų.

„,APŽVALGINĖ EKSKURSIJA: NUO
BAŽNYČIOS IKI DVARO“
Gegužės 15 d. 11.30 val.
Ekskursijos „,Apžvalginė ekskursija: nuo bažnyčios iki
dvaro“ metu sužinosite įdomiausius pasakojimus bei
pamatysite garsiausius miesto objektus. Kretinga
neįsivaizduojama be 400 metų senumo bažnyčios –
tad ekskursiją pradėsite nuo įspūdingų bažnyčios
durų, užsuksite į vidinį pranciškonų vienuolyno kiemelį
ir užkopsite į 42 metrų aukščio bažnyčios bokštą.
Apžvelgę Kretingą iš paukščio skrydžio, aplankysite
lurdą, išgirsite itin spalvingą pasakojimą apie šv.
Antano rūmus, užsuksite prie stebuklais garsėjančio
J. Pabrėžos kapo, apžiūrėsite ne taip seniai paslaptis
atskleidusią grafų Tiškevičių koplyčią. Ekskursijos
desertui – išskirtinis Saulės laikrodis su kalendoriumi
bei Tiškevičių dvaro istorijos.
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Kretingos RŠC naujienos ir aktualijos

DĖKOJAME

DĖKOJAME UŽ DALIJIMĄSI GERĄJA
PATIRTIMI METODINIŲ SUSITIKIMŲ METU!
BALANDŽIO MĖN. vyko dorinio ugdymo (tikybos), dorinio
ugdymo (etikos), matematikos, fizikos, priešmokyklinio ugdymo
mokytojų, bibliotekininkų, bibliotekos ir skaityklos vedėjų,
psichologų, atsakingų už ugdymą karjerai asmenų metodinės
valandos, apskritojo stalo diskusijos.

Tarptautinė
virtuali paroda
„TRAPI TAIKA“
Kviečiame aplankyti nuostabią
virtualią parodą "Trapi taika" Kretingos
Simono
Daukanto
progimnazijos
inicijuotos
tarptautinės virtualios mokinių ir
mokytojų iniciatyvos - konkurso
rezultatą.
Dėkojame
Simono
Daukanto
progimnazijos
direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui,
dailės
mokytojai
ekspertei Živilei Sabaliauskaitei už
kūrybines
iniciatyvas,
aktualią
idėją! Parodą galite aplankyti ir
Kretingos Motiejaus Valančiaus
viešojoje bibliotekoje!
Virtualią parodą žiūrėti čia...

DĖKOJAME MOKYTOJAMS, PARENGUSIEMS
METODINĘ MEDŽIAGĄ EDUKACINIAM BANKUI
Žiūrėti 1 psl.

Nuo gegužės 4 d. Švietimo centro II
aukšto salėje eksponuojama Trečiojo
amžiaus universiteto mėgėjų
fotografų klubo ,,Fotoakimirka“
autorinių fotografijų paroda „Gamtos
ir žmogaus paralelės“. Kviečiame
aplankyti.

Gegužės mėn. kviečiame aktyviai
dalyvauti metodinėje veikloje
Vyks rajono matematikos, chemijos mokytojų,
specialiųjų pedagogų, logopedų metodiniai
susitikimai, rajono socialinių pedagogų
metodinė išvyka.
Organizuojama Jokūbavo A. Stulginskio,
Kartenos
mokyklų-daugiafunkcių
centrų,
Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos
pradinių klasių mokytojų metodinė diena
„Bendradarbystės erdvė mokinio sėkmei ir
pažangai. Pradinis ugdymas“.
GEGUŽĖS mėn. vyksta net
7 konferencijos. kviečiame sekti Centro
gegužės mėn. planą ir dalyvauti
renginiuose. Planą žr. čia
KVIEČIAME UŽSISAKYTI
NAUJIENRAŠČIO PRENUMERATĄ
KVIEKVIENAM MĖNESIUI

SPAUSTI ČIA...

