
Kretingos rajono švietimo centro naujienos         
                                                                                    ir aktualijos  

Prenumeruokit naujienraštį

Minint 33-iąsias Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo metines, kviečiame švietimo
bendruomenes, Kretingos miesto ir rajono
gyventojus bei svečius dalyvauti šventinėje
eisenoje 10.30 val. nuo Šv. Antano rūmų link
Rotušės aikštės ir dalyvauti šventinėje dienos
programoje. 

Kviečiame sekti
informaciją ir

dalyvauti Centro
organizuojamuose

renginiuose

Kviečiame
registruotis į

matematikos,
geografijos,

technologijų,
biologijos ir lietuvių
kalbos olimpiadas

Prenumeruok
naujienraštį ir

pirmas sužinok
švietimo

naujienas ir
aktualijas

www.kretingosrsc.lt

KRETINGOS RŠC
AKTUALIJOS

KOVO MĖN.
VEIKLOS
PLANAS

KOVO MĖN.
OLIMPIADOS

NAUJIENRAŠČIO
PRENUMERATA

SKAITYTI REGISTRUOTI UŽSISAKYTI

Kovas, 2023 / Nr.  VIIKovas, 2023 / Nr.  VIIKovas, 2023 / Nr.  VII

N a u j i e n r a š t i sN a u j i e n r a š t i sN a u j i e n r a š t i s

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxwY10j2Z44SEA-r6DztXH2vCF-5Nko7PnMrua5uALJhVwEQ/viewform?usp=pp_url
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/all
http://www.kretingosrsc.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/all
https://kretingosrsc.lt/wp-content/uploads/2023/02/2023-kovas.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxwY10j2Z44SEA-r6DztXH2vCF-5Nko7PnMrua5uALJhVwEQ/viewform?usp=pp_url
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KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO NAUJIENOS IR AKTUALIJOS

FB

                 MOKYMAI
NŠA UTA mokymuose atrinkti dalyvauti 66
Kretingos rajono dalykų mokytojai.
Planuojama, kad įgyta patirtimi mokytojai
pasidalins su kitais dalyko mokytojais rajone
metodinių valandų, apskritojo stalo diskusijų
metu. 
Mokymai prasidėję šių dalykų mokytojams: 
* dorinio ugdymo (tikybos) (rajonui atstovauja
dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja ekspertė
Ramunė Masiokienė)

* pilietiškumo pagrindų (rajonui atstovauja
pilietiškumo pagrindų mokytoja Kristina
Sungailaitė-Mockuvienė)

* dailės (rajonui atstovauja dailės mokytoja
ekspertė Živilė Sabaliauskaitė, dailės mokytoja
metodininkė Ramunė Grikštaitė)

* muzikos (rajonui atstovauja muzikos mokytoja
ekspertė Milda Trušauskaitė, muzikos mokytoja
metodininkė Janina Kripienė)

* technologijų (rajonui atstovauja technologijų
mokytoja ekspertė Marija Šaltmerienė, mokytoja
metodininkė Sigutė Latakaitė)

Kviečiame susipažinti
su internetinėje
svetainėje
www.emokykla.lt
pateikta:
*užsienio konsultantų
informacija apie
atnaujinto ugdymo turinio
rengimą
(pasirenkamojo turinio
planavimas, tarpdalykinių
temų integravimas ir pan.)
Skaityti daugiau...
*metodiniu leidiniu, skirtu
pradinio ugdymo
mokytojų dalykinėms
kompetencijoms tobulinti 
(problemų sprendimo ir
tiriamosios veiklos gebėjimų
ugdymas) 
Skaityti daugiau... 

M
etodinė
veikla

Užduotys, aptariami klausimai
gali būti naudingi ir
dalykinėje sistemoje

dirbantiems matematikos
mokytojams!

UTA

Kovo 29 d. kviečiame
dalyvauti metodinėje
dienoje „Įtraukiojo
ugdymo iššūkiai ir

galimybės ikimokyklinio
ugdymo įstaigoje“

 
(lopšelyje-darželyje „Pasaka“)

 

                  Kovo 17 ir 24 d.
 

          kviečiame dalyvauti
 praktiniuose mokymuose

„eTwinning“ ir jos teikiamos
galimybės ugdymo įstaigoms“

 

r e g i s t r a c i j a

http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/5620057c63d76885ee7f9fc19bebb6ee.pdf
http://www.kretingosrsc.lt/
https://www.facebook.com/KretingosNeformalusSvietimas
http://www.emokykla.lt/
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintu-bendruju-programu-diegimas
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintu-bendruju-programu-diegimas
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/20500
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/20500
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/770439425/individual-registration


PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIUS

EL. PAŠTAS

KRETINGOSRSC.LTKOVAS, 2023

REGISTRACIJA KOVO 16 D. REGISTRACIJA KOVO 16 D. 

KOMPLEKSINIS PEDAGOGINIS-PSICHOLOGINIS RAIDOS (NEGALIŲ, SUTRIKIMŲ, MOKYMOSI SUNKUMŲ) VERTINIMAS
TEL. +370 674 13759

https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/442673239
mailto:daiva.martinkuviene@kretingosrsc.lt
https://kretingosrsc.lt/pedagogine-psichologine-pagalba/
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/442673239
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/442673239
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/442673239
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/442673239
mailto:daiva.martinkuviene@kretingosrsc.lt


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.

P.S. registracija tel. +370 670 93890
 
K A I N A  3 . 0 0 € / a s m .
P r a d ž i a :  1 1 . 0 0  v a l

„Vienuolių takais“

Kovo 18-oji 

Turizmo informacijos centras

PPP skyrius Kovas, 2023

https://aplankykkretinga.lt/ka-veikti/ekskursijos/vienuoliu-takais/
https://aplankykkretinga.lt/ka-veikti/ekskursijos/vienuoliu-takais/


KVIEČIAME APLANKYTI
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KOVAS, 2023

DĖKOJAME UŽ DALIJIMĄSI GERĄJA
PATIRTIMI METODINIŲ SUSITIKIMŲ
METU VASARIO MĖN.:

Astai Balsei, S. Daukanto progimnazijos anglų k.
vyresniajai mokytojai;
Aurelijai Cegelnikienei, VšĮ Pranciškonų gimnazijos rusų k.
mokytojai metodininkei;
Linai Drąsutytei-Stanienei, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
fizinio ugdymo vyresniajai mokytojai;
Emilijai Gagilaitei, mokyklos-darželio „Žibutė“ specialiajai
pedagogei, logopedei;
Vikai Gridiajevai, Kretingos rajono švietimo centro PPP
skyriaus psichologei;
Ingridai Grikšienei, Darbėnų gimnazijos pradinio ugdymo
vyresniajai mokytojai;
Ingai Jonauskienei, S. Daukanto progimnazijos pradinio
ugdymo mokytojai metodininkei;
Vilmai Jurgutienei, Vydmantų gimnazijos pradinio
ugdymo vyresniajai mokytojai;
Rasai Kašinskienei, J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos
anglų k. mokytojai metodininkei;
Angelei Kleinauskaitei, M. Tiškevičiūtės mokyklos
logopedei, specialiajai pedagogei metodininkei;
Jūratei Lisauskienei, Kartenos mokyklos-daugiafunkcio
centro rusų k. mokytojai metodininkei;
Genovaitei Macienei, VšĮ Pranciškonų gimnazijos rusų k.
mokytojai metodininkei;
Raimondai Marijošienei, M. Daujoto progimnazijos anglų k.
mokytojai metodininkei;
Nijolei Meškauskienei, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
pradinio ugdymo mokytojai ekspertei;
Airidai Narvilienei, M. Tiškevičiūtės mokyklos vyresniajai
logopedei;
Mildai Puškorienei, Darbėnų gimnazijos rusų k. mokytojai;
Daivai Račkauskienei, Darbėnų gimnazijos rusų k.
mokytojai metodininkei;
Živilei Radikienei, Darbėnų gimnazijos anglų k. mokytojai
metodininkei;
Daliai Raišienei, Darbėnų gimnazijos pradinio ugdymo
vyresniajai mokytojai;
Dalijai Sabutytei, Salantų gimnazijos rusų k. mokytojai
metodininkei;
Tomai Šikšniuvienei, S. Daukanto progimnazijos
specialiajai pedagogei, logopedei;
Gintarei Urbonienei, M. Tiškevičiūtės mokyklos pradinio
ugdymo mokytojai;
Gražinai Zaborienei, VšĮ Pranciškonų gimnazijos anglų k.
mokytojai metodininkei.

integruotoje dailės,
dorinio ugdymo, 

integruotoje
matematikos,
technologijų, dailės
pamokoje „Pi diena“

lietuvių k. ir literatūros
pamokoje „Dalia
Grinkevičiūtė. Lietuviai
prie Laptevų jūros“ 

Kviečiame dalyvauti
atvirose pamokose:

      rusų k. pamokoje   
     „Jausmai ir emocijos“
        

(J. Pabrėžos universitetinėje  
 gimnazijoje ir Teams virtualioje
 aplinkoje);

 

(J. Pabrėžos universitetinėje
gimnazijoje (jungtis per Teams
virtualią aplinką);

(Darbėnų gimnazijoje).

KRETINGOSRSC.LT

ATVIROS PAMOKOS

https://www.facebook.com/photo/?fbid=559993512775234&set=pcb.559993762775209
http://www.kretingosrsc.lt/
http://www.kretingosrsc.lt/


Kviečiame pažiūrėti virtualią
rajono 3 kl. mokinių piešinių parodą 

„Matuojuosi profesiją“

Registracija

© 2023 Kretingos rajono švietimo centras | J. Pabrėžos g. 8, Kretinga, LT-97129

„STRATEGINIS
MOKYKLOS 
PAŽANGOS
VALDYMAS“ TĘSIAME PROJEKTO 

„MOKYTOJAS – MOKYTOJUI“
VEIKLAS 

Kretingos rajono
kultūros centre

Doc. dr. Nerijus Pačėsa,
 „Erudito licėjus" direktorius

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

Direktoriams ir direktorių
pavaduotojams

KVIEČIAME DALYVAUTI PRADINIO,
IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO

UGDYMO  MOKYTOJUS 

KOVO 21 D. 10.00 VAL.

KOVAS, 2023 KRETINGOSRSC.LT

2023 m. vasario mėn. projekto „Mokytojas - mokytojui" IV

susitikime dalyvavo mažiau pedagoginės patirties turintys

ikimokyklinio ugdymo, chemijos, muzikos mokytojai.

Džiaugiamės, kad projekte dalyvauja nemažai rajono

pedagogų: lopšelio-darželio „Žilvitis“, lopšelio-darželio

„Pasaka“, Salantų, VšĮ Pranciškonų gimnazijų. 

Dėkojame mentoriams, teikiantiems metodinę pagalbą

kolegoms: Virginijai Jakienei, lopšelio-darželio

„Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai

metodininkei, Mildai Trušauskaitei, M. Daujoto

progimnazijos muzikos mokytojai ekspertei, Rasai

Šorienei, J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos

chemijos mokytojai metodininkei. 

KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE PROJEKTO VEIKLŲ

IR KITUS MOKYTOJUS! 

Penktasis susitikimas vyks 2023 m. kovo  27 d. 15.30 val.   
– planuojamos supervizijos su Kretingos rajono švietimo
centro PPP skyriaus psichologe Vika Gridiajeva.
Registracija www.semiplius.lt

https://www.facebook.com/KretingosNeformalusSvietimas/videos/1101007487961038
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.kretingosrsc.lt/
http://www.semiplius.lt/?fbclid=IwAR0xjQnNRGMPO8VMACPM7XYXhhTWCSiCHKBAXxoHtR59VsZxPmqoXjuGmSU

