KRETINGOS RAJONO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO CENTRAS
ATASKAITA
2013 m. rugsėjis – 2014 m. geguţė
Seminarai, kursai, edukacinės išvykos, parodos. Kvalifikacijos tobulinimo programose
dalyvavo 2310 klausytojų: iš Kretingos rajono dalyvavo 1840 klausytojų, iš kitų Lietuvos rajonų bei
miestų – 471 klausytojas, kuriems išduoti seminaro dalyvio paţymėjimai ir paţymos. Per mėnesį
vyko 10 (vidurkis) seminarų, edukacinių išvykų bei kursų, juose vidutiniškai dalyvavo 257
klausytojai. Viename seminare dalyvavo 24,6 (vidurkis) klausytojai. Daugiausia seminarų, kursų,
edukacinių išvykų vyko ir daugiausia mokytojų juose dalyvavo spalio, kovo, balandţio mėnesiais.
31 kvalifikacijos tobulinimo renginį vedė mokytojai praktikai, 2 – aukštųjų mokyklų ir
mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai, 2 – ministerijų, savivaldybių administracijų ir kitų
valstybės institucijų darbuotojai, 3 – mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjai, 38 – jungtinės lektorių grupės, 4 – psichologai, 5 – bibliotekininkai,
8 – UAB, VšĮ lektoriai, 1 – institucijos darbuotojai.
Kvalifikacijos tobulinimo renginių tikslinėse grupėse dalyvavo: 57 ikimokyklinio ugdymo
auklėtojai – 2 renginiuose, 483 pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai – 30 renginių,
276 mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai – 11
renginių, 1005 mokyklų bendruomenės, komandos nariai – 32 seminaruose, edukacinėse išvykose,
148 neformaliojo vaikų švietimo mokytojai – 6 renginiuose, 17 specialiojo ugdymo pedagogų – 1
renginyje. Kvalifikaciją kėlė klasių vadovai, jaunimo reikalų koordinatoriai, viešųjų pirkimų
organizatoriai, tėvai, ugdymo įstaigų aptarnaujantis personalas, rajono bendruomenė.
Kvalifikacijos tobulinimo renginiai vyksta įvairiose vietose: 29 seminarai vyko Kretingos
rajono pedagogų švietimo centre, 21 seminaras – darbo vietose, kur mokėsi mokyklų
bendruomenės. Bendradarbiaujama su kitomis rajono įstaigomis ir jose vyko 44 kvalifikacijos
tobulinimo renginiai.
Kvalifikacijos tobulinimo programas rengė mūsų rajono mokytojai, vadovai. Kvalifikacijos
tobulinimo renginius vedė 113 lektorių (53 – iš Kretingos rajono, 60 – kviestiniai lektoriai). Rajone
organizuoti įvairūs kursai: ,,Kompiuterinio technologinio raštingumo pagrindai, atitinkantys
visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto bazinį lygmenį“, „Mokytojų kompiuterinio
raštingumo programos edukacinė dalis“, „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos
kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“, „Anglų kalbos kursai Beginner (pradţiamokslis) A1
lygis“, „Anglų kalbos kursai Beginner A2 lygis“, pirmą kartą pradėti organizuoti „Norvegų kalbos
kursai“.
Įvairios edukacinės išvykos: Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje, Suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo centre lankėsi Klaipėdos mokyklų vadovai, Utenos Rapolo Šaltenio
progimnazijos bendruomenė. Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje lankėsi Vilniaus Jono
Pauliaus II progimnazijos mokytojai. Jie dalyvavo seminaruose apie mokyklos edukacinių bei
ugdymosi aplinkų kūrimą. Kretingos rajono mokyklų direktoriai lankėsi Šilutės rajono Švėkšnos
„Saulės“ gimnazijoje ir lopšelyje-darţelyje, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai – Vilniaus
lopšelyje-darţelyje „Ţilvinėlis“. Direktorių pavaduotojai stebėjo pamokas Šiaulių Vinco Kudirkos
progimnazijoje, veiklas - Šiaulių lopšelyje-darţelyje „Coliukė“. Viešosios įstaigos Pranciškonų
gimnazijos bendruomenė lankėsi Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje, Vydmantų vidurinės mokyklos –
Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje, Grūšlaukės pagrindinės mokyklos bendruomenė – Rietave,
dailės mokytojai vykdė seminarų ciklą po Maţąją Lietuvą, Neringą.

Seminarų ciklai organizuoti dailės, technologijų, dorinio ugdymo mokytojams,
neformaliojo ugdymo įstaigų išorės vertintojams, ugdymo įstaigų bendruomenėms, ikimokyklinio
ugdymo pedagogams.
Didelis dėmesys buvo skiriamas kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybei, pedagogai
įgijo bendrųjų ir profesinių kompetencijų.
Metodinė veikla. Kretingos rajono pedagogų švietimo centre veikė 33 metodiniai būreliai –
priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo bei keturių zonų pradinio ugdymo mokytojų, 20 dalykų
mokytojų metodiniai būreliai. Taip pat metodiniai būreliai apjungia specialiuosius, socialinius
pedagogus, bibliotekininkus, direktorių pavaduotojus ugdymui. Nauji klasių auklėtojų ir ugdymo
karjerai koordinatorių metodiniai būreliai.
Metodiniams būreliams vadovauja 9 mokytojai metodininkai, 4 vyresnieji mokytojai, 1
mokytoja ekspertė, II kategorijos psichologė, bibliotekos vedėja, 2 būreliams vadovauja ugdymo
įstaigos direktorius (II-a vadybinė) ir direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui (III-ia
vadybinė kategorija).
Per 2013-2014 mokslo metų rugsėjo – geguţės mėnesius pedagogų švietimo centre
vyko 208 metodiniai renginiai, kuriuose dalyvavo 3052 pedagogas. Iš jų 266 – atvykę iš kitų
respublikos rajonų ir miestų.
Buvo organizuotos 8 paskaitos, kurias išklausė 167 rajono mokytojai ir prie jų
prisijungė 1 mokytoja iš Kauno. Pedagogus domino paskaitos apie bendravimo su paaugliais
ypatumus, mokinių gabumų atpaţinimą, klasės vadovo ir tėvų bendradarbiavimą, lietuvių tarmių
šiandieną.
Įpusėjus mokslo metams ikimokyklinio ugdymo pedagogai pristatė praėjusiais mokslo
metais atliktą tyrimą „Šiuolaikinių IT poveikis tėvų bendravimui ir bendradarbiavimui
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“. Tyrimo metu išaiškėjo, kad, dabar ikimokyklines įstaigas
lankančių vaikų tėvai, ypač aktyviai naudojasi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis,
kad interneto pagalba geriau ir daţniau pasiseka pabendrauti su ugdytinių tėvais, nei laukiant jų
grupėje ar iškabinant skelbimus darţelio koridoriaus stende. Tyrimo rezultatų pristatymas
paskatino ikimokyklinio ugdymo pedagogus savo darbe, bendravimui su ugdytinių tėvais išnaudoti
socialinio tinklo galimybes.
Rajone veiklios dvi kūrybinės grupės. Inovatyvūs ir aktyvūs rajono ikimokyklinio
ugdymo metodinio būrelio auklėtojai susibūrė į kūrybinę grupę, kurios nariai savo darbe,
bendravimui su vaikų tėvais, išbandė socialinio tinklo galimybes, mokėsi kompiuterinėmis
programomis redaguoti nuotraukas, kurti filmukus. Paaiškėjo, kad informacijos perdavimui,
pedagoginiam tėvų švietimui ir bendravimui su ugdytinių tėvais, socialinis tinklapis efektyvi
priemonė, lenkianti įstaigos ar grupės internetinį puslapio populiarumą. Ikimokyklinio ugdymo
pedagogų kūrybinei grupei vadovavo lopšelio–darţelio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
metodininkė Violeta Stančikienė.
Rajono ugdymo įstaigų pavaduotojų ugdymui kūrybinė grupė, vadovaujama Simono
Daukanto pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos neformaliajam ugdymui Snieguolės
Šlyţiuvienės, ėmėsi iniciatyvos sukurti rekomenduojamas pamokų ir veiklų stebėsenos fiksavimo
formas rajono ugdymo įstaigoms. Pagal grupės parengtą planą, pavaduotojų kūrybinės grupės
nariai analizavo, aptarė teisės aktus ir kitus stebėsenos organizavimą ugdymo įstaigose
reglamentuojančius dokumentus, dalyvavo Šiaulių universiteto Ugdymo sistemų katedros
dėstytojos Margaritos Vilkonienės seminare. Pagal seminare gautą medţiagą, rengė pamokų ir
veiklų stebėjimo protokolus, aptarė juos, derino su lektore. Balandţio mėnesį visa pavaduotojų
kūrybinė grupė, pagal sukurtas pamokos stebėjimo fiksavimo formas, stebėti pamokų ir veiklų
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vyko į edukacinę išvyką-seminarą į Šiaulių V. Kudirkos progimnaziją bei Šiaulių lopšelį-darţelį
„Coliukė“. Grupėje sukurtos formos išbandytos stebint ir aptariant 10 pamokų ir 1 veiklą
darţelyje. Geguţės mėnesį pavaduotojų kūrybinės grupės nariai nusprendė pratęsti savo veiklą
kitais mokslo metais ir sukurti veiklų stebėsenos fiksavimo formas, kurias savo darbe galėtų taikyti
ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai.
Didelis dėmesys šiuolaikinei pamokai. 2013-2014 mokslo metais buvo organizuotos 34
atviros pamokos ir veiklos. Tai 12 atvirų pamokų ir veiklų daugiau, lyginant su praėjusiais mokslo
metais. Atviras pamokas ir veiklas stebėjo 363 pedagogai. Nauja tai, kad, kai kurios atviros
pamokos ir veiklos buvo prilyginamos meistriškumo pamokoms. Tokių meistriškumo pamokų
buvo 6. 4 iš jų rodė lopšeliai-darţeliai „Eglutė“ ir „Pasaka“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogai ir 2 Salantų gimnazijos logopedė.
Tarp atvirų veiklų populiariausios – integruotos pamokos. Jų buvo - net 20. Integruotas
pamokas vedė anglų kalbos, matematikos, ekonomikos, informacinių technologijų, istorijos,
biologijos, chemijos, menų mokytojai.
Viena integruota pamoka, skirta K. Donelaičio 300-osioms metinėms vyko
Tolminkiemyje, Kaliningrado srityje. Ją organizavo Simono Daukanto pagrindinės mokyklos
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Danutė Dunauskaitė.
Daugiausia atvirų pamokų rajono pedagogams vedė Jurgio Pabrėţos universitetinės
gimnazijos (9 pamokas), Simono Daukanto pagrindinės mokyklos (7 pamokas), Darbėnų
gimnazijos (5 pamokas). Po 2 atviras pamokas ar veiklas rodė Salantų gimnazijos, Marijono
Daujoto pagrindinės mokyklos, Kretingos meno mokyklos, lopšelių-darţelių „Eglutė“ ir „Pasaka“
pedagogai. 1 atvirą pamoką vedė Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos
mokytojos.
Buvo organizuota 12 apskritų stalų, diskusijų, kuriose dalyvavo 140 technologijų,
etikos, ugdymo karjerai koordinatorių, socialinių pedagogų, Kartenos ir Kretingos zonų pradinio
ugdymo, matematikos, geografijos, kūno kultūros mokytojų, psichologų, klasių auklėtojų
metodinių būrelių narių. Pagrindinės diskusijų temos buvo mokinių vertinimas, pamokos kokybės
paieškos, standartizuoti testai. Klasių auklėtojai susitiko su Kretingos rajono savivaldybės
administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Violeta Lukoševičienė. Jie diskutavo apie
tai, kad „Niekaip neţinai, kuom pasibaigs auklėtojo diena“.
89 rajono ir 5 mokytojai iš kitų savivaldybių, dalyvavo 7 projektinės veiklos
pristatymuose. Beveik visos projektinės veiklos yra išbandytos laiko – jos tęsiamos jau nebe
pirmus metus. Tai rusų kalbos mokytojų organizuojamas projektas „Mokomės bendraudami“,
šokio mokytojų tęstinis projektas „Terpsichorės pavilioti“ ir „Para su šokiu ir muzika“, kalbų
projektas „Kelionė po Europą“. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai projekto
metodą naudojo vaikų saviraiškai „Vaikų rankos dţiugina ţemę“ (mokykloje-darţelyje „Ţibutė“),
saugaus eismo ugdymui „Saugus kelias į darţelį“ (lopšelyje-darţelyje „Ţilvitis“), sportiniams
gebėjimas ugdyti – „Futboliukas“ (lopšelis-darţelis „Eglutė“, Simono Daukanto pagrindinė
mokykla).
Biologijos ir dailės metodinių būrelių 11 narių dalyvavo mokinių darbų parodojekonkurse „Medţių koliaţai“, o ikimokyklinio ugdymo 28 pedagogai – „Laukiu Kalėdų“. Abi
parodos vyko Kretingos Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje.
Jurgio Pabrėţos universitetinės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Janina
Šidlauskienė suorganizavo 3cg klasės mokinės Dovilės Pikturnaitės fotografijos parodą „Vandens
metamorfozės“. Į autorinę kūrybinę popietę „Gimtinės paveikslas“ Kretingos Motiejaus
Valančiaus viešojoje bibliotekoje pakvietė Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos etikos
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vyresnioji mokytoja Marija Bučkienė ir Jurgio Pabrėţos universitetinės gimnazijos lietuvių kalbos
mokytoja metodininkė Janina Šidlauskienė.
Per 2013-2014 m. m. buvo organizuota 19 konferencijų. 10 iš jų buvo respublikinės, 3 –
regioninės, 6 – rajoninės.
2 konferencijos buvo skirtos Kristijono Donelaičio gyvenimui ir kūrybai. Mokymo ir
ugdymo klausimai nagrinėti trijose konferencijose: „Mokymą(si) skatinančios aplinkos kūrimas
pradinėse klasėse Marijono Daujoto pagrindinėje mokykloje, „Tiltas į mokymo(si) kokybę“ Jurgio
Pabrėţos universitetinėje gimnazijoje, „Inovatyvių ugdymo metodų taikymas ikimokykliniame ir
priešmokykliniame amţiuje“ Darbėnų gimnazijoje.
Praėjusiais mokslo metais populiarios buvo gamtos mokslų mokinių tiriamosios darbų
veiklos konferencijos. Jų buvo 5.
Iš viso konferencijose dalyvavo 637 pedagogai, iš jų – 135 iš kitų Lietuvos ugdymo
įstaigų.
Praktinius mokymus daugiausia rinkosi šokio mokytojai. Į 4 praktikumus buvo
susirinkę 34 šokio mokytojai. Jie mokėsi Pasaulio lietuvių dainų šventės 2014 m. šokių, naujų
lietuvių liaudies sceninių šokių, integruoti linijinius šokius šiuolaikinėje pamokoje bei judesio
terapijos elementų.
Istorijos ir geografijos mokytojai dalyvavo naujų istorijos ir geografijos vadovėlių
pristatymuose.
Iš viso praktiniuose mokymuose dalyvavo 47 rajono mokytojai.
Gausu metodinių dienų: organizuotos 28 metodinės dienos, kuriose dalyvavo 344
pedagogai. 92 iš jų iš kitų respublikos miestų. Per metodinius uţsiėmimus pedagogai susipaţino
su viešo kalbėjimo ypatumais, naujos įrangos pritaikymo technologijų pamokose galimybėmis,
aktyviųjų mokymo metodų pritaikymu pamokoje ir uţ jos ribų, diferencijavimo ir
individualizavimo praktiniu pritaikymu, psichologų pristatytais ir pedagoginiame darbe taikomais
metodais.
Vaikams, mokiniams ir kolegoms metodinių būrelių nariai organizavo 11 švenčių,
kurios įtraukė 163 rajono pedagogus. Jų tarpe 11 iš kitų ugdymo įstaigų.
40 bendro pobūdžio susirinkimuose dalyvavo 457 pedagogai.
Biblioteka ir edukacinis patirties bankas. Kretingos pedagogų švietimo centro
internetiniame puslapyje patalpintos ir susistemintos centro bibliotekoje esančios knygos, leidiniai.
Rubrikoje „Bibliotekos knygų fondas“ surašyta 613 knygų uţ 14487,70 Lt. 57 knygos (uţ 862,5
Lt) gautos 2013-2014 mokslo metais.
Rubrikoje „Leidiniai“ surašyti 185 leidiniai gauti nemokamai, o rubrikoje „Video
kasetės, DVD, CD“ surašyti 33 leidiniai video, DVD, CD formatu bei mokytojų metodiniai
darbai. Visus šių rubrikų leidinius yra galimybė rinktis filtruojant pagal datą.
Taip pat yra sukurta rubrika „Bibliotekoje gautų leidinių pristatymas“, kurioje talpinama
informaciją apie centre gautus naujus leidinius, nurodant leidinio viršelį, išleidimo metus, leidyklą
ir pateikiant trumpą leidinio anotaciją. Centro biblioteka naudojasi 50 skaitytojų.
Parodos. Pedagogų švietimo centre vyko 16 autorinių ir mokytojų bei mokinių
kūrybinių darbų parodų. Sausio 24-26 dienomis turizmo vadybininkės pristatė Kretingos rajono
turistinius išteklius tarptautinėje turizmo, laisvalaikio ir sporto parodoje „Adventur 2014“
bendrame Vakarų Lietuvos regiono stende „Lietuvos pajūris“. Lankytojams išdalinta daug
ţemėlapių, brošiūrų apie Kretingos kraštą, o aktyviausieji apdovanoti ir dovanomis – Kretingos
dvaro saldaininės saldainiais, kmynų arbatos maišeliais.
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Trečiojo amžiaus universiteto veikla. Sudarytas Kretingos senjorų-savanorių sąrašas.
Vyko šventinės popietės, konferencijos, susitikimai, kursai, paskaitos, edukacinės išvykos. Anglų
kalbos kursus TAU vedė pedagogų švietimo centro metodininkė – savanorė Aurelija Jedenkienė.
NVO. Aktyvi ir kūrybinga iniciatyvių pedagogų klubo „Idėja“ veikla, kurios prezidentė
Birutė Tinginienė. Vyko šventinės popietės: „Didţiuojuosi, kad gyvenu čia...“, „Gyvenimas –
akimirka“.
Programos. 2013-2014 m. m. parengtos 63 kvalifikacijos tobulinimo programos, iš jų 8
programos prilygintos akredituotoms. 2013 m. akredituota centro programa, vykdoma ne LR
teritorijoje „Neformaliojo vaikų švietimo patirtis Ukrainoje“.
Projektai. Aktyvi projektinė veikla, vykdyti 5 projektai. 2 projektai – savanorystės. Po 13
TAU studentų dalyvavo projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems
asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas)“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-06-V-02-002)
mokymuose: „Dainavimas ir muzikavimas“, „Kūno sveikatinimas“. Mokymų metu įsteigtas TAU
moterų ansamblis „Svajonių aidas“, ansamblis koncertavo Kretingoje, Šventojoje, Palangoje,
Skuode. Šiuo metu įgyvendinamas ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Baltijos šalys
suaugusiųjų švietimui“ („Baltics for adult education” Nr. LLP-GRU-SP-2013-LT-00006). Šeši
Kretingos senjorai-savanoriai išvyko į Rygą keturioms savaitėms.
„Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo
pamario kelias“ Nr. WTPB.02.03.00-22-012/10, kuris yra finansuojamas Europos regioninės plėtros
fondo ir Kretingos rajono savivaldybės biudţeto lėšomis. 2011 sausio - 2014 m. gruodţio mėn.
Bendra projekto idėja - sukurti teminį kelias valstybes apimantį turistinį maršrutą, naudojant bendrą
ţenklinimą ir koncepciją „Šv. Jokūbo kelias“. Šis maršrutas nusitęs iš Lietuvos per Lenkiją į
Vokietiją. Projektas apima vietos gyventojų / savanorių įtraukimą į sukurto maršruto prieţiūrą.
Kretingos r. pedagogų švietimo centras yra asocijuota šio projekto organizacija. 2013 m. parengtas
ir išleistas Kretingos rajono turistinis ţemėlapis su piligriminiais objektais, kurie įtraukti į šį
maršrutą, o 2014 m. išleistas trijų šalių partnerių (Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos) turistinis gidas
„Šv. Jokūbo pamario kelias“ lietuvių, lenkų, anglų ir vokiečių kalbomis.
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas „Jaunimo
savanoriška tarnyba“. Projekto tikslas – remiantis ES programos „Veiklus jaunimas“ Europos
savanorių tarnybos modeliu, sukurti analogišką jaunimo savanoriškos veiklos modelį Lietuvoje.
Projekto pabaiga – 2015 m. liepos 31 d. Kretingos r. pedagogų švietimo centras į projektą įsijungė
nuo 2014 m. kovo 12 d., 3 mėnesius savanoriavo Ūla Bendikaitė. Šiuo metu ieškoma naujų
savanorių.
ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamas projektas „Lietuvos erdvinės informacijos
infrastruktūros paslaugų plėtra įgyvendinant prioritetines INSPIRE direktyvos priemones“.
Projektą įgyvendina Lietuvos erdvinės informacijos portalo (geoportal.lt) tvarkytojas VĮ „GISCentras”. Šio projekto metu Lietuvos turizmo informacijos centrai (TIC) turi galimybę nemokamai
naudotis sistema, kurios pagalba TIC gali susikurti interaktyvų lankytinų objektų ţemėlapį.
Kretingos r. pedagogų švietimo centras pasinaudojo šia galimybe ir susikūrė interaktyvų Kretingos
r. turistinį ţemėlapį, kuris patalpintas interneto svetainėje www.kretingosturizmas.info.
Interneto svetainė. 2013 m. Valstybės institucijų interneto svetainių tyrimų ataskaitoje
paţymėta, kad įvertinus 585 savivaldybių kontroliuojamų įstaigų interneto svetainių, savivaldybėms
pavaldţių įstaigų grupėje geriausiai Aprašo reikalavimus atitinka Kretingos rajono pedagogų
švietimo centro internetinė svetainė. Centras atnaujintoje interneto svetainėje operatyviai ir detaliai
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informuoja savo klientus apie vykdomas programas ir įgyvendinamus projektus, skelbia veiklos
planus, informuoja apie įvykusius renginius: kursus, paskaitas, seminarus, edukacines išvykas –
seminarus, metodinių būrelių susirinkimus.
Turizmas. Organizuota 15 renginių Kretingos visuomenei bei svečiams. 2013 m. spalio 14-15
dienomis Lietuvos pajūrio savivaldybių turizmo specialistai kartu su Lietuvos Respublikos
ambasada Lenkijoje Varšuvoje surengė kontaktų mugę, kurios tikslas – Lietuvos pajūrio regiono
turizmo galimybių pristatymas Lenkijos turizmo operatoriams ir ţiniasklaidai. Bendrame pranešime
buvo pristatyti Kretingos muziejus su Ţiemos sodu, vienuolynai, įvairūs gamtos bei Šv. Jokūbo
kelio lankytini objektai.
Išvados:
1. Palaipsniui rajone pereinama prie seminarų ciklų organizavimo.
2. Aktyvi naujų klasių auklėtojų ir ugdymo karjerai koordinatorių metodinių būrelių veikla.
3. Didelis dėmesys buvo skiriamas šiuolaikinei pamokai. Nauja tai, kad, kai kurios atviros
pamokos ir veiklos buvo prilyginamos meistriškumo pamokoms. Gausu integruotų pamokų.
4. Rajone veiklios dvi kūrybinės grupės: ikimokyklinio ugdymo (vadovavo lopšelio–darţelio
„Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Violeta Stančikienė) ir rajono
ugdymo įstaigų pavaduotojų (vadovavo Simono Daukanto pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui Snieguolė Šlyţiuvienė).
5. 2013 m. Valstybės institucijų interneto svetainių tyrimų ataskaitoje paţymėta, kad įvertinus
585 savivaldybių kontroliuojamų įstaigų interneto svetainių, savivaldybėms pavaldţių
įstaigų grupėje geriausiai Aprašo reikalavimus atitinka Kretingos rajono pedagogų švietimo
centro internetinė svetainė.
6. Vykdomi 5 ES projektai.
7. Aktyvi ir kūrybinga iniciatyvių pedagogų klubo „Idėja“ veikla, kurio prezidentė Birutė
Tinginienė.
8. UPC akredituota programa, vykdoma ne LR teritorijoje „Neformaliojo vaikų švietimo
patirtis Ukrainoje“.
9. Pradėta nauja veikla – jaunimo ir senjorų savanorystė, patys darbuotojai taip pat propaguoja
savanorystę: veda kursus, seminarus, skaito paskaitas.
10. Aktyvi TAU veikla: vyko šventinės popietės, konferencijos, susitikimai, kursai, paskaitos,
edukacinės išvykos, TAU studentai aplankė Švediją, Estiją, Latviją, rajono piliakalnius,
Druskininkus.
11. Pedagogų švietimo centre vyko 16 autorinių ir mokytojų bei mokinių kūrybinių darbų
parodų.
12. Parengtas ir išleistas Kretingos rajono turistinis ţemėlapis su piligriminiais objektais.
13. Kaupiamas edukacinės patirties bankas.
14. Pirmą kartą rajone organizuoti norvegų kalbos kursai.

Direktorė

Adelė Mazeliauskienė
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