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LAPKRIČIO MĖN. KVIEČIAME AKTYVIAI
DALYVAUTI METODINĖJE VEIKLOJE
Rajono ikimokyklinio ugdymo, dailės,
šokio, muzikos, geografijos, chemijos,
technologijų mokytojų, socialinių
pedagogų, psichologų metodiniai
susitikimai;
rajono lietuvių k. mokytojų metodinė
valanda „VBE darbų taisymo
praktika“;
respublikinė anglų k. mokytojų
metodinė valanda „Rašymo dalies
vertinimas VBE“;
respublikinė metodinė diena „LEAN
vadybos principų taikymas švietimo
įstaigos veikloje“.
LAPKRIČIO MĖN. CENTRO VEIKLOS
PLANAS ŽIŪRĖTI ČIA
LAPKRIČIO MĖN. RAJONINĖS OLIMPIADOS,
REGISTRACIJA ČIA
REGISTRACIJA Į RENGINIUS
NAUJIENRAŠČIO PRENUMERATA
2023 METŲ RENGINIŲ IR 2022-2023 M. M.
ATVIRŲ PAMOKŲ RAJONO BENDRUOMENEI
PLANAS REDAGUOTI ČIA

METODINĖ VEIKLA

KVIEČIAME
SUSIPAŽINTI

SU NŠA
METODINIAIS
LEIDINIAIS,
SKIRTAIS
MOKYTOJŲ
DALYKINĖMS
KOMPETENCIJOMS
TOBULINTI
ŽIŪRĖTI ČIA

PARODOS
2022 m. lapkričio 7 d. 16.30 val. kviečiame aplankyti
respublikinio piešinių konkurso „Aš matau tokį pasaulį“,
skirto Lietuvos jaunimo metams, nugalėtojų darbų
parodą.

KVIEČIAME
DALYVAUTI
ATVIROSE VEIKLOSE:
Atvira veikla ,,Kai aš užaugsiu“
Vydmantų gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo
skyrius „Pasagėlė“
2022-11-18, 10.00 val.

2022 m. lapkričio 10 d. 13.00 val. laukiame Jūsų S.
Daukanto progimnazijos mokinių kūrybinių darbų parodos
„Artima vieta“ atidaryme.
Nuo 2022 m. lapkričio 21 d. Jūsų laukia virtuali M. Daujoto
progimnazijos organizuoto respublikinio mokinių kūrybinių
darbų konkurso „Gamtos įkvėpti“ darbų paroda.

www.kretingosrsc.lt

Integruota lietuvių kalbos ir
literatūros, dorinio ugdymo
(etikos, tikybos), istorijos ir
muzikos pamoka IV
gimnazijos kl. Bronius Krivickas
,,Dovydas prieš Galijotą"
J. Pabrėžos universitetinė
gimnazija
2022-11-23, 9.50 val.

Kviečiame socialinių tinklų FACEBOOK
paieškoje įvesti Ne/mokšų atradimai –
atrasite Kretingos rajono pradinių klasių
mokytojos Alvadorijos Keblytės puslapį,
kuriame siūloma įvairių metodų, pamokų
planų ir kitų efektyvių priemonių pasaulį.
Kviečiame pasižvalgyti!

Lapkričio 10 d. 12.00 val. Švietimo centre
Nomeda Marčėnaitė dalinsis žiniomis apie vaikų
kūrybiškumo lavinimą. Registracija Semi+
Laukiame Jūsų.

Plėtojama mokyklų tinklaveika:
Darbėnų ir Vydmantų gimnazijų
bendruomenės – „Ugdymo turinio
atnaujinimas. Kompetencijomis grįstas
mokymas(is)“.
Kartenos, Jokūbavo A. Stulginskio
mokyklos-daugiafunkciai centrai,
Kulūpėnų M. Valančiaus pagrindinė
mokykla – „Bendradarbystės erdvė
mokinio sėkmei ir pažangai. Pagrindinis
ugdymas.

EDUKACINIS

BANKAS
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Spalio mėn. vyko dorinio ugdymo (tikybos), informacinių
technologijų, anglų k., matematikos, lietuvių k., biologijos,
fizikos, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo mokytojų,
psichologų, specialiųjų pedagogų, logopedų, direktorių
pavaduotojų metodiniai susitikimai.

DĖKOJAME UŽ
DALINIMĄSI GERĄJA
PATIRTIMI METODINIŲ
SUSITIKIMŲ METU!
Dėkojame mokytojams,
skaičiusiems pranešimus:
JURGITAI ČESNAVIČIENEI, Kurmaičių
pradinės mokyklos pradinių klasių
mokytojai.
EDITAI GLIOŽERIENEI, Darbėnų gimnazijos
priešmokyklinio ugdymo mokytojai
metodininkei.
ROMAI LUKIENEI, lopšelio-darželio „Pasaka“
priešmokyklinio ugdymo vyresniajai
mokytojai.
NIJOLEI MEŠKAUSKIENEI, VšĮ Pranciškonų
gimnazijos pradinių klasių mokytojai
ekspertei.
ALDONAI PUŠKORIENEI, Salantų
gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus
„Rasa“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai
metodininkei.
GIEDREI RIAUBIENEI, lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo
mokytojai.
GIEDREI RUSTEIKEI, S. Daukanto
progimnazijos Rūdaičių skyriaus
priešmokyklinio ugdymo mokytojai
metodininkei.
IRMAI ŠEDIENEI, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
lietuvių kalbos mokytojai ekspertei.

Projektas
„Mokytojas - mokytojui“ (III)
Džiaugiamės, kad jau trečius metus iš eilės mokslo
metus pradedame projektu „Mokytojas - mokytojui".
Jo tikslas - teikti metodinę pagalbą pradedantiems
mokytojams.
2022 m. spalio 25 d. pirmojo susitikimo metu
susirinkusiems pristatytas projektas, susitarta dėl
artimiausių veiklų projekte, o patirtimi apie
adaptaciją darbe dalijosi Kretingos rajono švietimo
centro pedagoginės psichologinės pagalbos
skyriaus psichologė Sonata Vizgaudienė.
Antrasis susitikimas planuojamas lapkričio 28 d.
15.30 val. nuotoliniu būdu. Dalyvių laukia
konsultacijos su mentoriais. Kviečiame prisijungti
dar nespėjusius užsiregistruoti!

Lapkričio 28 d. 15.30 val. projekto
„Mokytojas - mokytojui“ II-trasis
užsiėmimas.

KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO AKTUALIJOS

Kviečiame į ekskursiją „Pažintis su 5
Kretingos vienuolynais“
Jos metu aplankysite 1 vyrų bei 4
moterų vienuolynus. Pagal
galimybes susitiksite su skirtingų
kongregacijų vienuoliais.
Lapkričio 20d. 9.00 val.
6.00 Eur/asm.
Nieko nelaukite ir rezervuokite vietą
telefonu +370 670 93890
Daugiau informacijos apie
ekskursiją: www.aplankykkretinga.lt

Kviečiame dalyvauti PEDAGOGINĖS
PSICHOLOGINĖS PAGALBOS
SKYRIAUS vykdomose lapkričio mėn
veiklose. Žiūrėti čia, daugiau...
Atraskite mus FACEBOOK
puslapyje #pppagalba

KVIEČIAME DALYVAUTI
EDUKACINIS
BANKAS
EDUKACINIAM BANKUI pateiktas naujas
Jokūbavo A. Stulginskio mokyklosdaugiafunkcio centro pradinių klasių mokytojos
metodininkės Alvadorijos Keblytės darbas
„Daugybos iššūkis“.
Kretingos r. Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio
ugdymo skyriaus ,,Pasagėlė" mokytojos Vilmos
Preikšaitienės metodinė priemonė „Pareigų ir
veiklų kortelių lenta“.
S. Daukanto progimnazijos Rūdaičių skyriaus
ikimokyklinio ugdymo vyresniosios mokytojos
Renatos Lazdauskienės Wordwall programa
sukurtos priemonės „Geomatrinės figūros“,
„Vaisius ar daržovė“, „Medžiai“.

Mums svarbi Jūsų nuomonė, lauksime
Jūsų pasiūlymų ir pastebėjimų el. paštu
vilija.kontrime@kretingosrsc.lt
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