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Tarptautinė virtuali mokinių ir mokytojų
iniciatyva - konkursas „ TRAPI TAIKA“

Kaip elgtis didėjant nerimui? 
 - pataria S. Vizgaudienė 

„...vaikai yra jautrūs, labai imlūs ... negatyviai
informacijai, vaikams tokia karo situacija gali
atrodyti labai siaubinga, ...Suaugusieji turėtų
vaikus labiau pasaugoti nuo tos informacijos,
kalbėtis su jais apie tai, nuraminti“, –
įsitikinusi Sonata Vizgaudienė (Kretingos
rajono švietimo centro pedagoginės
psichologinės pagalbos skyriaus
psichologė). 
Visą straipsnį kviečiame skaityti čia

Kretingos S. Daukanto progimnazija kviečia visus Lietuvos ir kitų šalių mokinius, mokytojus, kitus
mokyklos darbuotojus per menines idėjas ir kūrybinius sumanymus skleisti taiką, viltį ir savo
darbais palaikyti nuo karo kenčiančias bendruomenes. Daugiau apie iniciatyvą čia

REGISTRACIJA-spausti čia

KRETINGOS RŠC
AKTUALIJOS

KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO NAUJIENOS IR AKTUALIJOS

KVIEČIAME KOVO 16,  23 IR 30 DIENOMIS  VADOVUS,
MOKYTOJUS IR MOKYTOJŲ PADĖJĖJUS DALYVAUTI 

S.  VIZGAUDIENĖS PRAKTINIUOSE MOKYMUOSE
„DĖMESINGU ĮSISAMONINIMU GRĮSTAS STRESO VALDYMAS

(MINDFULNESS)“

Daugiau apie Mindfulness skaityti čia

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1622018/rusijos-agresija-vercia-nerimauti-ir-lietuvius-itin-jautrus-vaikai-o-ilgalaikis-stresas-silpnina-istverme?fbclid=IwAR2E8GyXXnA52Vh7dCkyEwLiJRL_pVh8zR37KEZEe3umlbUvuCd1cXBfJtE
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/a8a927a2c80dfad953ff3189b4222e40.pdf
https://forms.gle/huNULvgQKoojxTtD7
https://forms.gle/huNULvgQKoojxTtD7
https://kretingosrsc.lt/2021/10/19/uzsiemimai-demesingu-isisamoninimu-gristas-streso-valdymas/
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Priminimas

Kovo mėn. metodinė veikla

Kovo mėn. veiklos planas
Kovo 8 d. kviečiame vadovus, direktorius, direktorių
pavaduotojus, skyrių vedėjus dalyvauti lyderystės
programos seminare „Mokyklos kultūra ir pokyčių
valdymas“. 
Taip pat kovo mėn. kviečiame pradinio,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus
dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo programos I
seminare su lektore Nomeda Maraziene,
nemokamai. 
Kovo mėn. pabaigoje vyksta mokymai dailės ir
technologijų mokytojams.    
Asmenims, atsakingiems už viešuosius pirkimus
kovo pirmąją savaitę vyksta seminaras.
Į renginius kviečiame registruotis renginių
registravimo sistemoje www.semiplius.lt.
Informacija pasiteiravimui tel. +370 614 54265 

Ekonomikos ir verslo (03.09)

Geografijos (03.17)

Matematikos (03.18 ; 03.21)

Diktanto prancūzų kalba rašymas (03.23)

Konkursas „Koram žemaitėška“ (03.24)

Technologijų (03.24)

Kovo mėn. olimpiados

Kovo 28 d. 15.30 val. pradedančių mokytojų,
pedagoginę veiklą atnaujinusių mokytojų projekto
„Mokytojas–mokytojui“ susitikimas.
Gal ieškai mokytojų bendraminčių, ar norėtum
atsakymų į savo klausimus? Užsiregistruok
www.semiplius.lt, prisijunk ir tapsi mūsų šaunios
bendruomenės dalimi!

Susitikimo metu Jūsų laukia
paskaita:„Efektyvus laiko planavimas“

KVIEČIAME DALYVAUTI!
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KVIEČIAME KOVO MĖN, RUOŠTI  MOKINIUS IR
RAGINTI  JUOS DALYVAUTI  ŠIOSE OLMPIADOSE:

Kovo mėn. vyksta metodiniai susirinkimai socialiniams
pedagogams ir direktorių pavaduotojams, metodinės
valandos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams,
psichologams, pradinių klasių mokytojams, dailės mokytojams,
specialiesiems pedagogams, logopedams. Kviečiame stebėti
tris skirtingas atviras integruotas pamokas ir veiklas.
Registruokitės  į renginius renginių registravimo sistemoje
www.semiplius.lt. Informacija pasiteiravimui apie metodinę
veiklą, o gal norite vykdyti ir planuojate atvirą veiklą? 
Mielai prašome kreiptis tel. +370 646 93545 

Kovo 23 d. 14.00 val. direktorių pavaduotojų, skyrių vedėjų susirinkimas
„Švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų, skyrių vedėjų veiklos,

 jos pokyčio planavimas ir valdymas“ 
(klausimai bus atsiųsti su darbotvarke prieš susirinkimą). 

Susirinkimas pagal galimybes Švietimo centre ir Zoom aplinkoje.

https://kretingosrsc.lt/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-Centro-veiklos-planas.pdf
http://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/all
https://kretingosrsc.lt/2022/02/02/projekto-mokytojas-mokytojui-veiklos/
http://www.semiplius.lt/
http://www.kretingosrsc.lt/
http://www.semiplius.lt/


„ĮTRAUKUSIS UGDYMAS - GALIMYBĖS IR REALYBĖ“

Pedagoginės
psichologinės pagalbos

skyriaus specialistų
komanda vasario

mėnesį baigė
kvalifikacijos tobulinimo

programos „Įtraukusis
ugdymas: galimybės ir

realybė“ 40 val.
seminarų ciklą mokytojų

padėjėjams

Kviečiame peržiūrėti

knygas apie

kvalifikacijos

tobulinimo programą

40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa
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peržiūrėti

Ir 40 val. seminarų ciklą ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams.

Seminarų dalyviai
atliko refleksiją,
atsakydami į
klausimus:
Kas šių mokymų cikle
buvo naudinga?
Kas šių mokymų cikle
galėjo būti kitaip?
Kokius įsitikinimus
Jums pakeitė šie
mokymai apie SUP
vaikus?

Ko tikitės iš PPP skyriaus ateityje? Šias „knygas“ galima peržiūrėti Kretingos rajono švietimo centro
tinklalapio Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus naujienose www.kretingosrsc.lt

peržiūrėti

https://www.facebook.com/pppagalbahttp:/www.kretingosrsc.lt
https://view.genial.ly/6213d0270ad3110012518065/presentation-ilgalaike-kvalifikacijos-tobulinimo-programa
https://kretingosrsc.lt/2022/02/27/itraukusis-ugdymas-galimybes-ir-realybe/
https://view.genial.ly/62189bf7dda4780012ec2ba4/presentation-kvalifikacijos-tobulinimo-programa-mokytojamsn


BENDRAMINČIŲ PAIEŠKOS SUVEDĖ LIETUVOS UGDYMO
ĮSTAIGAS „ŽIBUTĖ“

 

Mokyklos „Žibutė“ įsipareigojo:
2.1. bendradarbiauti organizuojant bendrus kvalifikacijos
kėlimo renginius: konferencijas, edukacines išvykas, atviras
pamokas/veiklas, metodines dienas, forumus, apskritojo
stalo diskusijas, parodas ir kt., vykdant projektus, dalinantis
patirtimi, organizuojant koncertus, šventes, darbų parodas,
konkursus, projektus ir pan.;
 2.2. inicijuoti partnerystę skatinančias veiklas ir pagal
galimybes jose dalyvauti;
 2.3. vieną kartą metuose organizuoti mokyklų „Žibutė“
susitikimą vis kitoje „Žibutės“ mokykloje, mokyklos
pasirinkta tema ir forma.

2019 m. įvyko šie bendradarbiavimo renginiai: metodinė
diena „Žibučių žydėjimas Žemaitijoje“ (organizatorius
Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“), edukacinė išvyka
„Bendravimas ir bendradarbiavimas kuriant aplinkas
šiuolaikiniam vaikui“ (organizatorius Druskininkų lopšelis-
darželis „Žibutė“), edukacinė išvyka „Atrandu, pažįstu
pasaulį, tyrinėju, STEAM ugdymo patirtis“ (organizatorius
Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“), paroda „Daržo kaliausė“
(organizatorius Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“).

2020 m., dėl Lietuvoje susiklosčiusios pandeminės
situacijos, įvyko tik vienas renginys - respublikinė
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų
ir pedagogų kūrybinių-inžinerinių (STEAM) darbų
fotografijų paroda „Aš - mažasis inžinierius, kuriu savo
svajonių darželį“ (organizatorius Šiaulių lopšelis-darželis
„Žibutė“).

2021 m. Kretingos mokykla-darželis inicijavo ir organizavo
Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ logotipo konkursą,
sukūrė ir administruoja Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“
puslapį socialiniame tinkle Facebook, organizavo
respublikinę teatrų šventę „Mėlynasis lapelis 2021“,
respublikinį vaikų saviraiškos projektą „Vaikų rankos
džiugina žemę“, fotografijų parodą, skirtą motinos dienai
paminėti „Žibuoklėm pražydo“, metodinę dieną Panevėžio
lopšelio-darželio „Žibutė“ komandai „STEAM metodo
praktinis pritaikymas“. Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“
partnerinėms ugdymo įstaigoms organizavo respublikinę
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų
ir ugdytinių tėvų kūrybinių darbų parodą „Velykų kiškutis“,
metodinę dieną „Ugdymo lauke iššūkiai, galimybės“.
Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ bendraminčius
pakvietė į šiuos renginius: respublikos ugdymo įstaigų
„Žibutė“ projektą ,,Mūsų mažos dovanos Lietuvai“,
projektą, „Atsakinga tolerancija draugui“, skirtą
tolerancijos ir draugo dienai paminėti, respublikinę
konferenciją „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio
amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai IV“, „Meistriškumo
pamokos“, virtualų renginį „Adventas su „Žibutėmis“.
Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“ inicijavo projektą „Ir
kyla į saulę žibučių žiedai“.

Trejų metų bendradarbiavimo patirtis rodo, jog
bendraminčių paieškos nenuėjo veltui, nes respublikos
ugdymo įstaigas „Žibutė“ sieja ne tik bendras vardas,
bendri tikslai, aiški bendradarbiavimo vizija, noras veikti
kartu, bet ir tokios pat ar panašios veiklos kryptys: STEAM
ugdymas, vaikų sveikatinimas, dalyvavimas tuose
pačiuose respublikiniuose projektuose („Futboliukas“,
Šviečiamoji gyvulininkystės programa ir kt.), didelis
dėmesys edukacinių aplinkų tvarkymui ir turtinimui,
pastangos gerinti ugdymo kokybę, stiprinti įstaigų įvaizdį,
tobulinti veiklą. 
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SNIEGUOLĖ BRUŽĖ, KRETINGOS M.-D. „ŽIBUTĖ“
DIREKTORĖ, PASIDALINO SĖKME APIE LIETUVOS

„ŽIBUČIŲ“ BENDRADARBIAVIMĄ 

2019 m. Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“, ieškodama
ugdymo įstaigų bendraminčių, surado Lietuvos ugdymo
įstaigas vardu „Žibutė“ ir inicijavo bendradarbiavimo
sutarties pasirašymą. 2019 m. lapkričio 29 d. metodinėje
dienoje „Žibučių žydėjimas Žemaitijoje“ sutartį pasirašė 6
ugdymo įstaigos „Žibutės“: Druskininkų lopšelis-darželis
„Žibutė“, Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“, Šiaulių
lopšelis-darželis „Žibutė“ (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ši
ugdymo įstaiga reorganizuota - prijungta prie kito Šiaulių
lopšelio-darželio), 

Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“, Vilniaus lopšelis-darželis
„Žibutė“ ir Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“.
Bendradarbiavimo tikslas: garsinti „Žibutės“ vardu
pavadintų ugdymo įstaigų vardą respublikoje, stiprinti
įvaizdį, dalintis gerąja patirtimi.

https://www.facebook.com/KretingosNeformalusSvietimas
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VASARIO MĖN. VYKO:
Regioninis anglų k. poezijos festivalis-konkursas „My
Valentine“ 1–8,  9–12 klasių mokiniams. Dėkojame už
organizavimą VšĮ Technologijos ir verslo mokyklos anglų
k. mokytojai metodininkei Renatai Nausėdaitei.
Žemaitijos regiono viktorina „Aš ir Valančius“ 6–8 klasių
mokiniams. Dėkojame už organizavimą Kūlupėnų M.
Valančiaus pagrindinės mokyklos komandai: Daliai
Uščinienei, direktorei, Astai Pocienei, direktoriaus
pavaduotojai ugdymui, istorijos vyresniajai mokytojai,
Vilmai Narmontaitei, vyresniajai pradinių klasių, lietuvių
kalbos mokytojai. 

Atsakingų už ugdymą karjerai asmenų mokykloje
apskritojo stalo diskusija „Ugdymo karjerai veiklos
mokykloje efektyvumas“.
Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ekspertų
apskritojo stalo diskusija „Dalyko mokytojo, švietimo
pagalbos specialisto eksperto įžvalgos mokinių
pasiekimų ir pažangos gerinimui“. 

DĖKOJAME UŽ DALIJIMĄSI GERĄJA
PATIRTIMI METODINIŲ SUSITIKIMŲ METU:

 

Astai Bukauskienei, S. Daukanto progimnazijos anglų k.
vyresniajai mokytojai,
Daivai Firantienei, J. Pabrėžos universitetinės
gimnazijos rusų k. mokytojai metodininkei, 
Janinai Kripienei, Kurmaičių pradinės mokyklos muzikos
mokytojai metodininkei,
Jūratei Lisauskienei, Kartenos mokyklos-daugiafunkcio
centro rusų k. mokytojai metodininkei,
Genovaitei Macienei, Aurelijai Cegelnikienei, VšĮ
Pranciškonų gimnazijos rusų k. mokytojoms
metodininkėms,
Aldonai Petrulienei, M. Daujoto progimnazijos rusų k.
mokytojai metodininkei,
Virginai Pociuvienei, Dalijai Sabutytei, Salantų
gimnazijos rusų k. mokytojoms metodininkėms,
Daivai Račkauskienei, Darbėnų gimnazijos rusų k.
vyresniajai mokytojai,
Vydmantų gimnazijos mokytojoms: mokytojai Polinai
Martinaitienei, mokytojai metodininkei Astai
Šmaižienei,
Jolantai Simaitienei, VšĮ Pranciškonų gimnazijos
muzikos mokytojai metodininkei, 
Mildai Šimkienei, Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio
ugdymo skyriaus „Pasagėlė“ muzikos mokytojai
metodininkei,
M. Daujoto progimnazijos mokytojams: Mildai
Trušauskaitei, muzikos mokytojai ekspertei, Vilmantui
Volskiui, muzikos mokytojui metodininkui.

Silvijai Stanienei, vyresniajai fortepijono mokytojai, 
Jūratei Norkuvinei, chorinio dainavimo mokytojai, 
Alinai Dubinskienei, vyresniajai smuiko mokytojai.

                                už konferencijos „Muzikinio
kūrybiškumo skatinimas meninio ugdymo įstaigose“
organizavimą ir skaitytus pranešimus konferencijos
metu Kretingos meno mokyklos mokytojoms: 

DĖKOJAME
 

                                                          J. Pabrėžos universitetinės 
gimnazijos lietuvių k. mokytojai metodininkei Mildai
Šukienei, tikybos mokytojai metodininkei Ramunei
Masiokienei, dailės mokytojai metodininkei Ievai
Litvaitytei už dalijimąsi patirtimi vedant atvirą
integruotą lietuvių k., tikybos, dailės pamoką „Sūnaus
palaidūno simbolika literatūroje, teologijoje, dailėje“
rajono mokytojams. 

DĖKOJAME
 

https://www.facebook.com/KretingosNeformalusSvietimas
https://kretingosrsc.lt/2022/02/14/poezijos-festivalis-konkursas-my-valentine-valentino-dienai/
https://kretingosrsc.lt/2022/02/17/regionine-viktorina-as-ir-valancius/
https://kretingosrsc.lt/2022/02/10/uz-ugdyma-karjerai-mokyklose-atsakingu-asmenu-apskritojo-stalo-diskusija/
https://kretingosrsc.lt/2022/02/09/mokytoju-ir-svietimo-pagalbos-specialistu-ekspertu-apskritojo-stalo-diskusija/


„KUR KVEPIA PINIGAIS“
Kovo 13 dieną, 11 valandą ir kovo 20 d., 12 val., pasinaudokite 
išskirtine galimybe įeiti į nebeveikiantį tarpukario Kretingos banką. 

Įdomiausia yra lankytis ten, kur negalima. Ten traukte traukia įkišti nosį.
Pavyzdžiui, ar kada susimąstėte, kur laikomi pinigai? Kaip atrodo vieta,
kur kraunama milijonai banknotų? Sakysite – taigi aišku, kad banke. Bet
ar kas įleidžia į pinigų saugyklas? Jų išplanavimas, vieta yra saugomi po
devyniais užraktais. Tuos užraktus mes įveiksime. Per ekskursiją „Kur
kvepia pinigais“ laukia išskirtinė galimybė įeiti į nebeveikiantį tarpukario
Kretingos banką. Sužinosite, kaip atrodė bankininko butas, kiek buvo
pinigų saugyklų – sakoma, kad norint į jas įeiti užrakintas, net tanko
prireiktų. Tokios storos sienos. Per ekskursiją tanko neprireiks – mums
atrakins slaptas saugyklų duris, o už jų lauks pačios įdomiausios istorijos
iš banko ir pinigų gyvenimo. 

EDUKACINIS BANKAS
DĖKOJAME MOKYTOJAMS, PARENGUSIEMS METODINĘ 
MEDŽIAGĄ EDUKACINIAM BANKUI:

Daivai Jakienei, lopšelio-
darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio
ugdymo mokytojai;
Ingridai Jonkienei, M.
Tiškevičiūtės mokyklos
ikimokyklinio ugdymo
vyresniajai mokytojai;
Angelei Kleinauskaitei, M.
Tiškevičiūtės mokyklos
specialiajai pedagogei,
logopedei metodininkei;

Silvijai Stanienei, Kretingos
meno mokyklos vyresniajai
fortepijono mokytojai;
Editai Strikienei, M.
Tiškevičiūtės mokyklos
ikimokyklinio ugdymo
mokytojai;
Rimai Varinauskei, Jokūbavo
Aleksandro Stulginskio
mokyklos-daugiafunkcio centro
lietuvių k. vyresniajai mokytojai.

Kaina: 6 Eur/asmeniui
Data ir laikas: kovo 13 d., 11 val., 
                          kovo 20 d., 12 val. 
Trukmė: 2 val.

Dalyvių skaičius ribotas, būtina

registracija telefonu: 

+370 445 73 102
+370 670 93 890
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TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO
EKSKURSIJA

„KUR KVEPIA PINIGAIS“

https://kretingosrsc.lt/neformalusis-svietimas/edukacinis-bankas/
https://www.facebook.com/KretingosNeformalusSvietimas
https://tinyurl.com/42k5tbsz
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KETVIRTADIENIO PASKAITOS 
KRETINGOS RAJONO TĖVELIAMS

Giedrius Drukteinis, etiketo
specialistas, rašytojas ir žurnalistas.
Elegancija.eu įkūrėjas. Knygų
autorius
Paskaita „Žydų pedagogika – kaip
auginami genijai ir milijonieriai“ 
Kovo 24 d. 18.00 val.
Prisijungimas:
https://us02web.zoom.us/j/85016955116?
pwd=TDZsMlhMQk1IbWFuWFdsdTFKWGt
Gdz09
Registracija: spausti čia

Nomeda Marazienė, psichologijos
mokslų magistrė, EQ kompetencijų
lavinimo trenerė, konsultantė 

Paskaita „Ką gali padaryti šeimoje
tėvai. Emocinė kultūra šeimoje“
Kovo 10 d. 18.00 val.
Prisijungimas: 
 https://us02web.zoom.us/j/8760909061
4?pwd=MFZRUnJ1by9
ZbGxBMnFFb3I1bHpGZz09 
Registracija: spausti čia

TELEFONAS PASITEIRAVIMUI DĖL TĖVŲ ŠVIETIMO, PRISIJUNGIMO AR KITOS
 informacijos tel. +370 675 279 44 arba el. p. vilija.kontrime@kretingosrsc.lt

http://www.kretingosrsc.lt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPkal1BooFkemmAWuZCMBVHYSqf9Fj-TrA3KySgYhQJLWbLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSsafsl80GrB0cZM3HwZz2etac29DpybWQdTttxfo22vcJGg/viewform
mailto:vilija.kontrime@kretingosrsc.lt
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KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO NAUJIENOS IR AKTUALIJOS

DĖKOJAME MOKYTOJAMS, RUOŠUSIEMS
MOKINIUS RAJONINĖMS OLIMPIADOMS IR
KONKURSAMS IR PADĖJUSIEMS ĮVERTINTI

MOKINIŲ DARBUS

Sveikiname mokytojus, kurių mokiniai vasario mėnesio rajoninėse
olimpiadose ir konkursuose tapo nugalėtojais ir atstovaus rajoną,

respublikiniuose olimpiadų ir konkursų etapuose. Detalesnę
informaciją rasite balandžio mėn. naujienraštyje ir

www.sistemakretingosrsc.lt
 

Kviečiame dalyvauti Respublikiniame ikimokyklinio
ugdymo įstaigų projekte 

 „Mano Lietuva – iš daug dalelių II“ 
 Daugiau  info apie projektą skaityti čia

Kovo 10 d. 12.00 val. kviečiame dalyvauti 
XV Kretingos rajono konferencijoje

„Laisvės kovos Lietuvoje ir
Kretingos krašte“ 
 Konferencijos nuostatus rasite čia

BŪKIME 
KOVO 11 D.
DRAUGE

http://www.kretingosrsc.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/event/results
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/32510eea5c6ca7aaf0617965287925b9.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/32510eea5c6ca7aaf0617965287925b9.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/32510eea5c6ca7aaf0617965287925b9.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/32510eea5c6ca7aaf0617965287925b9.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/82c6ba2f6ba3a0dae7a2f519c280a0bd.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/82c6ba2f6ba3a0dae7a2f519c280a0bd.pdf

