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RESPUBLIKINIS PIEŠINIŲ KONKURSAS
Saulėtą ir spalvingą spalį kviečiame „įkvėpti"
gamtos ir dalyvauti Marijono Daujoto progimnazijos
organizuojamame respublikiniame mokinių
kūrybinių darbų konkurse „Gamtos įkvėpti". 
Registracija „Semi plius" https://semiplius.lt/
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DĖKOJAME UŽ DALIJIMĄSI GERĄJA PATIRTIMI
METODINIŲ SUSITIKIMŲ METU! DĖKOJAME
MOKYTOJAMS, SKAIČIUSIEMS PRANEŠIMUS:

REKOMENDACIJOS AIŠKIAI KOMUNIKACIJAI MOKYKLOSE

METODINĖ VEIKLA

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA?

Spalio mėnesį Švietimo centre planuojami
metodiniai susirinkimai UTA tema:
informacinių technologijų, priešmokyklinio
ugdymo, pradinio ugdymo, lietuvių k. ir
literatūros. Daugiau informacijos žiūrėti čia.
Kviečiame dalyvauti!
NŠA organizuojamuose mokymuose nuo 2022
m. lapkričio mėn. rajonui atstovaus 66 dalykų
mokytojai. Mokymuose įgyta patirtimi
planuojama pasidalinti su kitais rajono
mokytojais ir taip prisidėti prie pasirengimo
dirbti pagal atnaujintas programas nuo 2023
metų rugsėjo mėn. 
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Patvirtintos atnaujintos bendrosios programos:

Susipažinkite su naujausia informacija apie UTA:
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! 

Naudingi NŠA vaizdo įrašai apie UTA dalykų
mokytojams: UTA: https://www.youtube.com/
Pamokos stebėjimo protokolo pavyzdys:
https://docs.google.com/

      https://www.e-tar.lt/

      https://www.emokykla.lt/

RUGSĖJO MĖN. VYKO dorinio ugdymo (tikybos),
dorinio ugdymo (etikos), rusų k., istorijos, fizinio
ugdymo, ekonomikos ir verslumo mokytojų,
direktorių pavaduotojų, bibliotekininkų
metodiniai susitikimai. 

Tomai Mackevičienei, VšĮ Pranciškonų
gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos)
mokytojai;
Ramunei Masiokienei, J. Pabrėžos
universitetinės gimnazijos dorinio ugdymo
(etikos), dorinio ugdymo (tikybos) mokytojai
metodininkei;
Ritai Tamošauskienei, Darbėnų gimnazijos
istorijos mokytojai metodininkei;
Daliai Zibalienei, J. Pabrėžos universitetinės
gimnazijos istorijos mokytojai metodininkei;
Ingai Būgienei, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
ekonomikos mokytojai metodininkei. 

https://kretingosrsc.lt/wp-content/uploads/2022/09/2022-Centro-spalio-men.-veikl.-planas.pdf
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Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologė
Vika Gridiajeva ir socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė
kviečia registruotis į kūrybinius – emocinius užsiėmimus
tėvams ir jų 5-6 metų vaikams „Laikas kartu“.
Kada? 
Pirmas susitikimas 2022 m. spalio 28 d. 9:00 val.; 
Kur? 
Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius
(J. Pabrėžos g. 8, Kretinga);
Kaip? 
Norint dalyvauti užsiėmimo būtina užpildyti registracijos
formą bei gauti patvirtinimą, kad tampate grupės dalyviu; 
Registracija
Ką veiksime? 
Mūsų bendras tikslas – kokybiškas laikas kartu. 
Šiais užsiėmimais sieksime stiprinti tarpusavio santykius,
ugdyti socialines ir emocines kompetencijas, skatinti
pasitikėjimą ir bendradarbiavimą bei įdomiai ir kūrybiškai
leisime laiką kartu. 

Mokytojų padėjėjų dėmesiui

Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius
paruošė naujieną mokytojų padėjėjams.
Siūlome visus metus veikiančią supervizijų
grupę. Tai sudėtingų atvejų aptarimų grupė,
kurioje psichologė Vika Gridiajeva ir
socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė
padės suprasti mokytojo padėjėjo darbe
kylančius sunkumus bei kartu ieškoti išeičių.
Pirmasis susitikimas spalio 17 d.
Registracija www.semiplius.lt

2022 m. spalio mėn. 11 d. startuos grupė
13-16 metų mokiniams. Pedagoginės
psichologinės pagalbos skyriaus psichologės
Eglė Deksnienė ir Sonata Vizgaudienė kviečia
dalyvauti visus, norinčius geriau pažinti save
ir kitus, tapti drąsesniais bendraujant, tuo
pačiu auginti pasitikėjimą savimi. 
Iki susitikimo grupėje!
Registracija tel. 8 445 789 39; 8 674 137 59
el.p. klausimas.pppc@gmail.com

SUSISIEKITE: 8 647 622 05
psichologė Vika Gridiajeva
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8 682 339 16
soc. pedagogė Dainora Kalniškienė

Grupė paaugliams
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Spalis, 2021Metodinė veikla

SPALIO MĖN.
KVIEČIAME AKTYVIAI
DALYVAUTI
METODINĖJE
VEIKLOJE:

Vyks rajono dailės, anglų k., matematikos, biologijos, fizikos
mokytojų, psichologų, specialiųjų pedagogų, logopedų,
direktorių pavaduotojų metodiniai susitikimai, respublikinė
socialinių pedagogų metodinė diena „Emocijų valdymo
metodai ir priemonės“.

Spalio mėn. kviečiame
aplankyti dvi parodas:

Kretingos meno
mokyklos dailės ir

technologijų
mokytojos Birutės

Česnauskienės
autorinių tapybos

darbų parodą
„Žydėjimas“ ir 

VšĮ Pranciškonų
gimnazijos anglų k.

mokytojos Ilonos
Padriezienės tapybos
darbų parodą „Tarp

mūsų, mergaičių“

PARODOS

PROJEKTAS „MOKYTOJAS – MOKYTOJUI“

Kviečiame projekte 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
„Semi plius“. Pirmojo nuotolinio
susitikimo metu Jūsų laukia
Kretingos rajono švietimo centro
pedagoginės psichologinės
pagalbos skyriaus psichologės
Sonatos Vizgaudienės paskaita. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=458246679616585&set=pcb.458249952949591
https://www.facebook.com/photo/?fbid=458246679616585&set=pcb.458249952949591
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https://www.facebook.com/photo?fbid=459322069509046&set=pcb.459322316175688


FINANCIAL FREEDOM
FOR X GENERATION
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
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Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologė Dalia Mikalauskienė maloniai kviečia
tėvelius, auginančius 3-7 metų vaikučius, registruotis į naujai renkamą TĖVŲ GRUPĘ. Ji skirta
tėvams, norintiems pagilinti žinias bei sustiprinti įgūdžius, reikalingus norint įveikti kasdienius
tėvystės iššūkius. Nagrinėsime temas, kurios padės geriau susikalbėti su savo vaikais, sustiprinti
tarpusavio ryšį, mokysimės būdų, kaip tinkamai paskatinti ir motyvuoti vaikus, ir daug kitų įdomių
dalykų. Iki susitikimo jau spalio 13 dieną! 

Facebook/pppagalba www.kretingosrsc.lt

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOSPEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS
SKYRIUS KVIEČIA DALYVAUTI VEIKLOSESKYRIUS KVIEČIA DALYVAUTI VEIKLOSE

https://www.facebook.com/photo/?fbid=800513234309472&set=pcb.800513304309465
https://www.facebook.com/photo/?fbid=800513234309472&set=pcb.800513304309465
https://www.facebook.com/pppagalba


Naktinis dviračių žygis
„Ratuota Helovyno naktis“
Šokite ant dviračių, paraginkite šeimos narius bei draugus ir
spalio 28 d. prisijunkite prie nemokamo naktinio dviračių
žygio. 
Jūsų laukia 33 km ilgio maršrutas!
·Aplankysime „Nykštukų kaimelį”.
·Užeisime į partizanų bunkerį.
·Pasišildysime prie laužo.
SVARBU. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant
blogam matomumui, dviračio priekyje turi degti baltos šviesos
žibintas, o dviračio gale - raudonos šviesos žibintas, o dviračio
vairuotojas privalo dėvėti šviesą atspindinčią liemenę arba būti
prie drabužių kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje
prisisegęs šviesą atspindinčius elementus (atšvaitus).
Pasirūpinkite žibintais!!!
P.s. dviračius papuoškite Helovyno tematika (neprivaloma)
DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS.
REGISTRACIJA ČIA: 
Tel. 8 670 93 890

Ekskursija „Kretingos požemiai. Jeigu sienos
prabiltų“

Data: spalio 15 d.
Laikas: 10.00 val.
Kaina: 3.00 Eur
Registracija tel. 867093890
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. Ši ekskursija 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.

Ekskursija „Vienuolių takais“

Data: spalio 22 d.
Laikas: 11.00 val.
Kaina: 6.00 Eur
Registracija tel. 867093890
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.

SUSISIEKITE: Tel. 8 670 93 890 www.aplankykkretinga.lt
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https://aplankykkretinga.lt/ka-veikti/ekskursijos/kretingos-pozemiai-jeigu-sienos-prabiltu/
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alma.slaboseviciene@
kretingosrsc.lt

+370 674 64374

ALMA SLABOŠEVIČIENĖ

www.kretingosrsc.lt

KARJEROS SPECIALISTAI

INDRĖ KOVALSKĖ INGA ŽUKAUSKAITĖ

JURGITA KORSAKIENĖ LIVIJA GRAJAUSKIENĖ
+370 674 64364

indre.kovalske@
kretingosrsc.lt

inga.zukauskaite@
kretingosrsc.lt

+370 674 64311 +370 674 64303 +370 674 64298

jurgita.korsakiene@
kretingosrsc.lt

livija.grajauskiene@
kretingosrsc.lt

Kretingos rajono švietimo centre spalio mėn. pradėjo dirbti 5 karjeros specialistai, kurie teiks ugdymo
karjerai ir karjeros konsultavimo paslaugas Kretingos rajono mokyklose vykdančiose bendrąjį ugdymą. 
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