
KRETINGOS RŠC
AKTUALIJOS

KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO NAUJIENOS IR AKTUALIJOS

EDUKACINIS BANKAS
Gegužės mėn. edukacinį banką
papildė Renatos Lazdauskienės, 
 ikimokyklinio ugdymo mokytojos,
sukurtos skaitmeninės priemonės
„Sodinu daigelį, auginu medelį“ ir
Astos Pocienės, istorijos pamokai 
 skirtas, Kahoot! žaidimas. „Vienos
kongresas“. Kviečiame naudotis
sukurtomis priemonėmis savo
pamokose.
 

(paruoštas skaitmenines priemones ir
žaidimą rasite paspaudę ant jų pavadinimų) 

BIRŽELIO MĖN.
VEIKLOS PLANAS

PLANUOJAME RUDENĮ

Pradinio ugdymo edukacinio banko skiltį
papildė Alvadorijos Keblytės ir Daivos Sajauskienės 
1-os klasės matematikos pamokos „Laikrodis“ planas.
Taip pat specialioji pedagogė Šarūnė Venckuvienė
paruošė IKT užduotis, skirtas lavinti/tikslinti bei
tikslinti/turtinti 1–2 klasių mokinių žodyną. 
Paruoštas užduotis rasite prieduose paspaudę čia...

Birželio 28 d. kviečiame
biologijos, gamtos
mokslų mokytojus
dalyvauti jiems skirtoje
edukacinėje išvykoje
„Kalniškių durpyno ir
Reiskių tyro
aukštapelkės biologinė
įvairovė“. 

Linkime visiems smagių
atostogų, ilsėkitės, užsiimkit
mėgstama veikla, maudykitės
jūroje ar ežere...o artėjant
rudeniui susisiekite su Centro
metodininke arba atidarę
lentelės spauskite nuorodą
čia....numatykite ir įrašykite
atviras veiklas ar atviras
pamokas rugsėjo mėn.
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Pametę viską, bėkim gaudyt
Pavasarį moters plaukuos,

Kai saulė eina pasimaudyt
Ir paukštis gieda ant šakos,

Kada birželio žydras rojus
Linguoja spindinčius lapus,
Kada keleivio lengvos kojos
Linksmai žygiuoja pro kapus.

Henrikas Radauskas „Birželis“

https://kretingosrsc.lt/neformalusis-svietimas/edukacinis-bankas/
https://padlet.com/lazdauskiener/rs42e62eqai5gybv
https://create.kahoot.it/details/b270671b-ba8d-47e3-8841-172ca146336f
https://kretingosrsc.lt/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-Centro-veiklos-planas.pdf
https://kretingosrsc.lt/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-Centro-veiklos-planas.pdf
https://docs.google.com/document/d/1cBuWc498x3giMMBZaVOMuZDckxPiAzFB/edit?usp=sharing&ouid=114348780148553276227&rtpof=true&sd=true
https://kretingosrsc.lt/wp-content/uploads/2022/05/Priedas-Alvadorija-Keblyte-1-klases-matematikos-pamoka-Laikrodis.pdf
https://kretingosrsc.lt/neformalusis-svietimas/edukacinis-bankas/
https://docs.google.com/document/d/1cBuWc498x3giMMBZaVOMuZDckxPiAzFB/edit?usp=sharing&ouid=114348780148553276227&rtpof=true&sd=true
https://kretingosrsc.lt/neformalusis-svietimas/edukacinis-bankas/
https://kretingosrsc.lt/neformalusis-svietimas/edukacinis-bankas/
https://kretingosrsc.lt/neformalusis-svietimas/edukacinis-bankas/
https://kretingosrsc.lt/neformalusis-svietimas/edukacinis-bankas/
https://kretingosrsc.lt/neformalusis-svietimas/edukacinis-bankas/
https://kretingosrsc.lt/neformalusis-svietimas/edukacinis-bankas/
https://kretingosrsc.lt/neformalusis-svietimas/edukacinis-bankas/
https://kretingosrsc.lt/neformalusis-svietimas/edukacinis-bankas/


UTA ĮGYVENDINIMAS KRETINGOJE - KAS VYKSTA?

UŽSIENIO KALBŲ MOKYTOJAMS GEGUŽĖS MĖN. VYKO SEMINARAS
„NAUJOVĖS UŽSIENIO KALBOS BENDROSIOSE PROGRAMOSE“, KURIAME 
 VIENA IŠ PROGRAMOS RENGĖJŲ, BEATA VOLUNGEVIČIENĖ, NACIONALINĖS
ŠVIETIMO AGENTŪROS METODININKĖ PRISTATĖ ATNAUJINTUS BENDRUS
UŽSIENIO KALBŲ BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PROJEKTUS. 

Birželio mėn. pabaigoje kviečiame fizinio ugdymo,
muzikos mokytojus ir priešmokyklinio ugdymo
mokytojus dalyvauti metodinėse veiklose apie dalyko
ugdymo turinio atnaujinimą. Registruokitės semiplius
renginių registravimosi sistemoje. Priešmokyklinio
ugdymo bendroji programa startuoja 2022–2023 m. m.
pradžioje. KVIEČIAME priešmokyklinio ugdymo
mokytojus aktyviai dalyvauti susitikime 22 d. 13.00 val.
nuotoliniu būdu.

UTA METODINĖS VALANDOS

Birželio mėn. 27 d. 10.00 val.  KVIEČIAME dailės,
technologijų mokytojus dalyvauti paskaitoje „Dailės
bendrosios programos atnaujinimo aspektai“,
paskaita nuotoliniu būdu, prisijungimą gausite
prisiregistravę semiplius sistemoje.

Gegužės mėnesį vyko rajono šokio mokytojų metodinė
valanda „Atnaujinamos šokio bendrosios programos",
biologijos mokytojų metodinė valanda „Biologijos
dalyko UTA“ ir rajono technologijų mokytojų metodinė
valanda „Technologijų dalyko UTA“. Metodinėse
valandose apie atnaujinamas ugdymo turinio
programas įžvalgomis ir patirtimi dalinosi mokytojai
dalyvavę NŠA projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų
bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, jie
respublikiniuose mokymuose apie atnaujinamą
ugdymo turinį atstovavo Kretingos rajoną: Paulius
Vaitkevičius, Marijono Daujoto progimnazijos šokio
mokytojas metodininkas, Simona Balčiūnienė,
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyresnioji
biologijos mokytoja ir Marija Šaltmerienė, Marijono
Daujoto progimnazijos technologijų mokytoja
ekspertė. Kitus mokytojus dalyvavusius
respublikiniuose mokymuose iš Kretingos rajono
švietimo įstaigų galite peržiūrėti čia...  
Metodinėse valandose aptarti šokio dalyko vertinimo
ypatumai, planavimas, integracija, STEAM galimybės,
įtraukiojo ugdymo svarba, aptartos pasiekimų sritys,
kompetencijos gamtamokslinio ugdymo programoje,
aukštesniųjų mąstymo gebėjimų, kritinio mąstymo
gebėjimų ugdymo, pasiekimų vertinimo ypatumai,
biotechnologijų dalyko mokymasis, bei aptarti
pasiekimų lygiai, pamokos planavimo aspektai ir kt.
aktuali informacija, susijusi su technologijų ugdymo
turinio atnaujinimu.
Tikime, kad susitikimo patirtys padės mokytojams
rengtis atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui.
 

UTA VEIKLOS ŠVIETIMO CENTRE
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https://kretingosrsc.lt/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-Centro-veiklos-planas.pdf
http://www.semiplius.lt/
https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2022-06-10/tarpiniai/Priesmokyklinio-ugdymo-bendroji-programa-priedas-Nr.-2-20220615.pdf
https://kretingosrsc.lt/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-Centro-veiklos-planas.pdf
https://kretingosrsc.lt/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-Centro-veiklos-planas.pdf
http://www.semiplius.lt/
https://kretingosrsc.lt/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-Centro-veiklos-planas.pdf
https://kretingosrsc.lt/wp-content/uploads/2022/02/KRETINGOS-RAJONO-SVIETIMO-CENTRAS-uzregistruoti-mokytojai.pdf
https://kretingosrsc.lt/wp-content/uploads/2022/02/KRETINGOS-RAJONO-SVIETIMO-CENTRAS-uzregistruoti-mokytojai.pdf


Rudenį kvies paauglius į naują
meno terapijos grupę, skaityti čia

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIAUS VEIKLOS BIRŽELIS-LIEPA 2022
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REGISTRACIJA
SEMI+

„Kaip vaikui paaiškinti apie grėsmes,
slypinčias internete?“, dalijasi Pedagoginės
psichologinės pagalbos skyriaus psichologė-
psichoterapeutė Sonata Vizgaudienė.
Skaitykite visą straipsnį čia...

Birželio 8 d. Kretingos mokykloje-
darželyje „Žibutė“ vyko meno
terapijos užsiėmimas mokytojams
„Atgauti resursus“. Daugiau skaityti
čia...

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIAUS
SPECIALISTĖS VISIEMS ATOSTOGAUTOJAMS LINKI

STEBUKLŲ!!!

https://kretingosrsc.lt/2022/06/08/terapijos-uzsiemimas-atgauti-resursus/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=735372500823546&set=a.182777929416342
https://www.facebook.com/photo/?fbid=735372500823546&set=a.182777929416342
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2022/06/13/news/kaip-vaikui-paaiskinti-apie-gresmes-slypincias-internete--23664889
https://kretingosrsc.lt/2022/06/08/terapijos-uzsiemimas-atgauti-resursus/


          2022 m. sausio 31 d. Kretingos rajono   
          savivaldybės administracijos švietimo
          skyriaus vedėjos įsakymu buvo patvirtintas
          Mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimo
          Kretingos rajono švietimo įstaigose 2022–
          2024 m. priemonių planas. Pagal plane
          numatytas veiklas Švietimo centras
          parengė vadovams skirtą kvalifikacijos
          tobulinimo programą „Veiksminga
          lyderystė ir efektyvus valdymas mokyklos
kaitai“. Vasario ir kovo mėn. įvyko 2 seminarai, o
gegužės mėn. įvyko 2 edukacinės išvykos
direktoriams ir direktorių pavaduotojams, skyrių
vedėjams Telšių ir Šiaulių STEAM centruose. 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS GERINIMO VEIKLOS KRETINGOJE

Įvyko rajono švietimo įstaigų mokytojų ekspertų apskritojo stalo diskusija
„Dalyko mokytojo, švietimo pagalbos specialisto eksperto įžvalgos
mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimui“ pateiktos rekomendacijos ir
pasiūlymai. 
Organizuoti ir sėkmingai įvykdyti 2 susitikimai su už karjeros ugdymą
švietimo įstaigose atsakingais specialistais ir suplanuotos tolimesnės
veiklos.
Pagal 1 plano priemonę tėvams, Tarpinstitucinis Tėvų švietimas, buvo
organizuotos keturios skirtingos ir įdomios paskaitos Kretingos rajono
mokinių ir ugdytinių tėvams: Nomedos Marazienės „Ką gali padaryti
šeimoje tėvai. Emocinė kultūra šeimoje“, Giedriaus Drukteinio „Žydų
pedagogika – kaip auginami genijai ir milijonieriai“, Remigijaus Žiogo
„Žmogus – tai idėja“ ir Sonatos Vizgaudienės „Kaip padėti vaikams
išgyventi egzaminus“, iš viso paskaitose užsiregistravo 138 klausytojai.   
Balandžio–gegužės mėn. pasiūlytos nuotolinės konsultacijos
abiturientams prieš valstybinius brandos egzaminus.

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS
GERINIMO PLANO ĮGYVENDINIMAS

Pagal 3 plano priemonę įvyko 4 tinklaveikos renginiai tarp
Kretingos rajono švietimo įstaigų. Viena iš jų įvyko gegužės

mėn. Jokūbavo A. Stulginskio mokykloje
„Bendradarbystės erdvė mokinio sėkmei ir pažangai.

Pradinis ugdymas“. Pradinio ugdymo mokytojos iš
Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos ir Kartenos
mokyklos – daugiafunkcio centro susitikimo metu dalijosi

savo sėkmėmis ir iššūkiais. Išgirdome apie matematikos
įgūdžių formavimą, užklasinį skaitymą, patyriminį

ugdymą, žaismingas ir interaktyvias priemones, integruotą
muzikos ir etnokultūros ugdymą. Mokytojų komanda iš

Jokūbavo A. Stulginskio mokyklos – daugiafunkcio centro
svečiams pravedė šmaikščią ir aktyvią pasaulio pažinimo

pamoką „Kodėl kvėpuojame?“. 

TINKLAVEIKA

BIRŽELIS-LIEPA 2022
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KITOS ĮGYVENDINTOS PRIEMONIŲ PLANO VEIKLOS

https://svietimas.kretinga.lt/images/priemoniu_planas.pdf
https://svietimas.kretinga.lt/images/priemoniu_planas.pdf
https://svietimas.kretinga.lt/images/priemoniu_planas.pdf
https://svietimas.kretinga.lt/images/priemoniu_planas.pdf
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DŽIAUGIAMĖS IR DĖKOJAME
AKTYVIEMS KRETINGOS RAJONO

MOKYTOJAMS
2021–2022 m. m. buvo itin produktyvi metodinė veikla

aktyvių mokytojų dėka,
AČIŪ JUMS, mes labai branginame savo rajono mokytojus

EDUKACINIS
BANKAS

43-nauji metodiniai
darbai

KONFERENCIJOS
 33-rajoninės konferencijos
mokytojams, mokiniams ir
mokytojams, mokiniams,

regioninė konferencija
mokytojams, respublikinės

konferencijos, mokymai,
forumai mokytojams 

METODINIAI
SUSIRINKIMAI
27-skirtingų dalykų

mokytojų
susirinkimai, veiklų

planavimai

2021–2022 m.m.
METODINĖ

VEIKLA
KRETINGOS 

RAJONE
 

METODINĖ
VALANDOS,

DIENOS,
TINKLAVEIKOS

41-iš jų 
UTA tema-9

ATVIROS
VEIKLOS
10-atviros

pamokos, atviros
veiklos, praktinės
veiklos, praktiniai

mokymai -
supervizijos

    PROJEKTAI
16-projektas „Mokytojas–
mokytojui“, edukaciniai,

praktiniai metodinės
veiklos projektai,

konkursai mokytojams,
tarptautiniai konkursai

mokiniams ir mokytojams

DISKUSIJOS
25-apskritojo stalo

diskusijos, 
paskaitos-diskusijos

PARODOS
33-parodos,

kūrybinės dirbtuvės,
forumai, festivaliai
 (iš jų 9 virtualios)

GEGUŽĖS MĖN. VYKO matematikos, chemijos, šokio, technologijų, biologijos
mokytojų, logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinės valandos, apskritojo stalo
diskusijos, socialinių pedagogų metodinė išvyka. Atvirą matematikos pamoką 1 kl.
„Laikrodis“ vedė Jokūbavo A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių
klasių mokytojos metodininkės Alvadorija Keblytė, Daiva Sajauskienė. 

DĖKOJAME UŽ DALIJIMĄSI GERĄJA PATIRTIMI
METODINIŲ VEIKLŲ METU!



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.

KRETINGOS RAJONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
ATIDARO VASAROS EKSKURSIJŲ SEZONĄ! 

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.

Gilia istorija garsėjančioje Kretingoje praleisti galima
dieną ir daugiau. Tačiau kas, jei į Kretingą tik užsukote ir
turite vos porą valandų? Siūlome ekskursiją „Apžvalginė
ekskursija: nuo bažnyčios iki dvaro“, per kurią 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.

 
*Nuo birželio 15 d. kiekvieną sekmadienį 15.00 val. jums siūlysime skirtingos tematikos ekskursijas. 

daugiau informacijos telefonais +370 445 73 102, +370 670 93 890 arba
 el. paštu tic@kretingosturizmas.info

„VIENUOLIŲ TAKAIS“ - birželio 22, 29 d. 17.00 val.

Kaina:
3.00 € /asm.

„KRETINGOS POŽEMIAI. JEIGU SIENOS PRABILTŲ“ - birželio 23, 30 d. 17.00 val.
 

Kaina:
6.00 € /asm.

„APŽVALGINĖ EKSKURSIJA: NUO BAŽNYČIOS IKI DVARO“ - birželio 25 d. 15.00 val.

Kaina:
3.00 € /asm.
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REGISTRACIJA Į EKSKURSIJAS TELEFONU +370 445 73 102



KVIEČIAME VIRTUALIAI APLANKYTI SALANTŲ MENO MOKYKLOS DAILĖS
SKYRIAUS MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODĄ

 „ŽAISMINGA KŪRYBINĖ ĮVAIROVĖ“ 
ŽIŪRĖTI ČIA...

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI CENTRE

www.kretingosrsc.lt

KVIEČIAME APLANKYTI PARODAS 
ŠVIETIMO CENTRE, II AUKŠTAS, BIRŽELIO - RUGPJŪČIO MĖN.

PALANGOS VLADO
JURGUČIO PROGIMNAZIJOS

6A IR 6B KL. MOKINIŲ
STEAM PROJEKTO

DARBŲARODĄ
„VIDUARMŽIŲ PILYS.

SVERTINIAI MECHANIZMAI“

BIRŽELIS-LIEPA 2022

Balandžio mėn. švietimo centras
organizavo lietuvių kalbos kursus
pradedantiesiems. Į kursus užsiregistravo
20 ukrainiečių. Gegužės mėn. pabaigoje,
dalyviai išklausę 40 ak. val. kursą,
patobulinę bendravimo lietuvių kalba
kompetencijas įgijo kursų baigimo
pažymėjimus. Kai kurie dalyviai aukštesnio
lygio lietuvių kalbos kursus tęs rudenį. Šiuo
metu dar dvi dalyvių grupės lanko lietuvių
kalbos kursus pradedantiesiems. 
Dėkojame Eugenijai Daniuk, rusų kalbos
mokytojai ekspertei, kuri sutiko priimti šį
iššūkį.

Norinčius registruotis į kursus arba pažįstančius kas norėtų mokytis lietuvių kalbos
pradedantiesiems, kreipkitės tel. +370 614 54265 arba registruokitės čia

https://www.facebook.com/KretingosNeformalusSvietimas/videos/1931241213753397
http://www.kretingosrsc.lt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHbI5CiMCH76EYOhgBbuwDX_vUMoGBpksGrOD0X43Px-lS1w/viewform?usp=pp_url

