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RUGSĖJO MĖN. CENTRO
VEIKLOS PLANAS
Kviečiame rajono mokytojus dalyvauti kūno

terapijos drugelio prisilietimo metodo teoriniuosepraktiniuose mokymuose rugsėjo 22 d.

Logopedus ir specialiuosius pedagogus kviečiame
prisijungti į ,,Kalbos aktyvinimo metodika –
,,Užveskim kalbą“ seminarą rugsėjo 28 d.
REGISTRACIJA semi+

FACEBOOK

Kviečiame mus surasti socialiniuose tinkluose Facebook:

1. @KretingosNeformalusSvietimas - Kretingos rajono
švietimo centras

2. @pppagalba - Pedagoginės psichologinės pagalbos
skyrius

NAUDINGOS NUORODOS
Kviečiame naudotis Kretingos rajono
švietimo centro edukacinio banko
medžiaga (spausti nuorodą žemiau)

EDUKACINIS BANKAS
Kviečiame teikti darbus edukaciniam
bankui (spausti nuorodą žemiau)

Metodinio darbo kortelė
Kviečiame užsiregistruoti Naujienraščio
prenumeratai ir kiekvieną mėnesį
pirmiesiems gauti švietimo naujienas ir
aktualijas (spausti nuorodą žemiau)

Naujienraščio prenumerata

3. @visitkretinga - Kretingos turizmo informacijos centras

EDUKACINIS BANKAS
Edukacinio banko nuoroda

Registracija į renginius, seminarus,
mokymus, konkursus ir į kitas veiklas
elektroninėje renginių registracijos
sistemoje (spausti nuorodą žemiau)

Semiplius.lt

2021–2022 m. m. edukacinis bankas papildytas 44
metodiniais darbais: ikimokyklinio, pradinio

dorinio ugdymo (etikos), dorinio ugdymo (tikybos),

Registracija į rajonines mokinių
olimpiadas ir konkursus, rezultatų
suvestines (spausti nuorodą žemiau)

biologijos, chemijos, psichologijos, muzikos!

Informacinė sistema

ugdymo, specialiosios pedagogikos, logopedijos,
lietuvių kalbos, užsienio (rusų) kalbos, istorijos,
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Nijolę Duoblienę, Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos, priešmokyklinio
ugdymo mokytoją metodininkę.
Laimą Jakumienę, Salantų gimnazijos, ikimokyklinio ugdymo mokytoją metodininkę.
Ingridą Jonkienę, M. Tiškevičiūtės mokyklos, ikimokyklinio ugdymo mokytoją metodininkę.

Vilmą Normantaitę, Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos, pradinio
ugdymo mokytoją metodininkę.
Jūratę Norkuvienę, Kretingos meno mokyklos, chorinio dainavimo mokytoją metodininkę.

Astą Pocienę, Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos, istorijos mokytoją
metodininkę.
Redą Petrulienę, M. Daujoto progimnazijos, pradinio ugdymo mokytoją metodininkę.
Aivą Raciuvienę, M. Daujoto progimnazijos, pradinio ugdymo mokytoją metodininkę.

Silviją Stanienę, Kretingos meno mokyklos, fortepijono mokytoją metodininkę.
Kviečiame rajono pavaduotojus,
mokytojus, pagalbos mokiniui
specialistus aktyviai jungtis į metodinę
veiklą, dalytis gerąja pedagogine
patirtimi, naujausia metodine bei
dalykine informacija. Susirasti kolegų
bendraminčių bei kartu tobulinti
praktines veiklas ir auginti profesines
kompetencijas.

Nuo 2022 m. spalio mėn. vėl susitiksime projekte
„Mokytojas – mokytojui“. Kviečiame projekto veiklose
dalyvauti pradėjusius pedagoginę veiklą, turinčius
nedidelę pedagoginio darbo patirtį mokytojus arba
tuos, kurie į mokyklą sugrįžo po pertraukos. Jūsų lauks
patirtį turinčių mokytojų kontaktinės, nuotolinės
individualios ir grupinės konsultacijos, susitikimai,
paskaitos su švietimo pagalbos, švietimo vadybos ir
kitų sričių specialistais tik Jums aktualia tema.
Registruokitės el. paštu kretingosvietimas@gmail.com
ar mob. 8 646 93 545.

www.kretingosrsc.lt
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Švietimo centro naujienos ir aktualijos

METODINĖS VEIKLOS KOORDINATORIAI:
Asta Motužienė, J. Pabrėžos universitetinė gimnazija, - direktorių pavaduotojų metodinės veiklos koordinatorė.

Indrė Kovalskė, M. Daujoto progimnazija, Salantų gimnazija, - dorinio ugdymo (etikos).
Eglė Paulikienė, Vydmantų gimnazija, S. Daukanto progimnazijos Rūdaičių
skyrius, - dorinio ugdymo (tikybos).
Irma Šedienė, VšĮ Pranciškonų gimnazija, - lietuvių kalbos ir literatūros.
Rasa Kašinskienė, J. Pabrėžos universitetinė gimnazija, - užsienio kalbos (anglų).
Genovaitė Macienė, VšĮ Pranciškonų gimnazija, - užsienio kalbos (rusų).
Violeta Baltūsienė, VšĮ Pranciškonų gimnazija, - matematikos .
Aidas Kutelis, J. Pabrėžos universitetinė gimnazija, - informacinių technologijų.
Kęstutis Kaulius, VšĮ Pranciškonų gimnazija, - biologijos.
Rasa Šorienė, M. Daujoto progimnazija, J. Pabrėžos universitetinė gimnazija - chemijos.
Irena Černeckienė, VšĮ Pranciškonų gimnazija, - fizikos.
Vaidas Kuprelis, VšĮ Pranciškonų gimnazija, - istorijos.
Vilius Adomaitis, VšĮ Pranciškonų gimnazija, - geografijos.
Inga Būgienė, VšĮ Pranciškonų gimnazija, - ekonomikos.
Živilė Sabaliauskaitė, S. Daukanto progimnazija ,- dailės.

Milda Trušauskaitė, M. Daujoto progimnazija, - muzikos.
Marija Šalmerienė, M. Daujoto progimnazija, - technologijų.
Simona Kutkevičienė, Kretingos meno mokykla, - šokio.
Lina Drąsutytė-Stanienė, VšĮ Pranciškonų gimnazija, - fizinio ugdymo.
Airida Narvilienė, M. Tiškevičiūtės mokykla, - logopedų, specialiųjų pedagogų.
Regina Songailienė, M. Tiškevičiūtės mokykla, - socialinių pedagogų.
Anžela Daugalienė, S. Daukanto progimnazija, - bibliotekininkų .
Daiva Martinkuvienė, J. Pabrėžos universitetinė gimnazija, – psichologų.
Karina Stanienė, lopšelis-darželis „Žilvitis“, - ikimokyklinio ugdymo.
Giedrė Rusteikė, S. Daukanto progimnazijos Rūdaičių skyrius - priešmokyklinio ugdymo.

JOLITA LAZAUSKIENĖ
metodininkė
+370 683 20 575
jolita.lazauskiene@kretingosrsc.lt
Mokinių olimpiadų ir konkursų
rajoninių etapų organizavimas

VIRGINIJA KVIETKAUSKIENĖ
metodininkė
+370 646 93545
virginija.kvietkauskiene@kretingosrsc.lt
Rajono švietimo bendruomenės metodinės
veiklos organizavimas ir koordinavimas

GĖNĖ BENETIENĖ
metodininkė
+370 614 54265

gene.benetiene@kretingosrsc.lt

Švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų
asmenų kvalifikacijos tobulinimo (-si) ir
mokymo (-si) renginių organizavimas
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Kretingos rajono savivaldybėje

2022-ieji Žemaičių kalbos metai

www.kretingosrsc.lt
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KVIEČIAME DALYVAUTI RESPUBLIKINĖJE KONFERENCIJOJE

„ŽEMAIČIŲ KALBOS
METAMS PAMINĖTI“
Data: 2022-09-23
Laikas: 10.00 val.
Vieta: Kretingos J. Pabrėžos

universitetinė gimnazija
(aktų salė II a.)
Registracija: iki 2022-09-19

Semi+
Informacija: mob. 8 600 48 607
žiūrėti čia

programa

UTA

kas naujo?

Rengiantis naujiems mokslo metams
Nacionalinė švietimo agentūra 2022 m.
rugpjūčio 22 d. – rugsėjo 13 d. organizuoja 20
renginių apie Bendrųjų programų
įgyvendinimo rekomendacijas. Daugiau
informacijos (programa, nuorodos)
https://www.nsa.smm.lt/2022/08/16/rengiantis

Susipažinkite su naujausia informacija apie
UTA: programų projektais, įgyvendinimo
rekomendacijomis, rekomendacijomis dėl
atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo
specialiųjų ugdymosi poreikių (elgesio ir
emocijų, intelekto, kalbėjimo ir kalbos,
mokymosi sutrikimų, sunkumų ir kt.)
turintiems mokiniams!
·https://www.emokykla.lt/bendrasis/

+370 646 93 545

virginija.kvietkauskiene@kretingosrsc.lt

J. Pabrėžos g. 8, Kretinga
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PPP skyrius

PEDAGOGINĖS
PSICHOLOGINĖS PAGALBOS
SKYRIUS

Kad pradžia būtų
sėkminga: kaip
mažylius
integruoti į
bendraamžių
gretas

skaityti čia

Kviečiame į užsiėmimus tėvelius kartu su vaikais
8 (445) 78939
J. Pabrėžos g. 8, Kretinga (I aukštas)

registracija

2022 m. birželio 28 d. Pedagoginės psichologinės pagalbos
skyriaus psichologė Vika Gridiajeva vedė patyriminį
užsiėmimą „Mano ypatinga kelionė“ paaugliams, kurie
serga cukriniu diabetu. Daugiau skaityti čia..
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KVIEČIAME APLANKYTI PARODĄ
„KELIONĖ SU MAŽUOJU PRINCU“

Vilniaus g. 2B, Kretinga

Tel. +370 445 73 102
tic@kretingosturizmas.info

Informacijos apie ekskursijas
rasite čia:
www.aplankykkretinga.lt
https://aplankykkretinga.lt/.../va
saros-sezono-ekskursijos/
#aplankykkretinga
#kretingapamatykiteširdimi

https://aplankykkretinga.lt/

