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Patirties sėmėsi Kėdainiuose 

Kretingiškiai į Kėdainius vyko pasisemti patirties suaugusiųjų ir jaunimo klasių ugdymo organizavimo srityje.

Kretingos rajono švietimo centro Suaugusiųjų ir jau-
nimo mokymo skyriaus mokytojai, švietimo pagalbos 
specialistai lankėsi Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo 
mokymo centre. Susitikimo tikslas – pasisemti patirties 
suaugusiųjų ir jaunimo klasių ugdymo organizavimo 
srityje. 

Susitikimo metu aptartos ne-
akivaizdinio mokymosi proceso 
organizavimo ypatybės, grupinių 
konsultacijų nauda mokiniui. Neaki-
vaizdinį mokymąsi paprastai renkasi 
dirbantys suaugusieji, jis patogus, 
nes konsultacijos mokiniams vyksta 
du kartus per savaitę, už dalykų mo-
kymąsi atsiskaitoma laikant įskaitas. 
Abi suaugusiųjų mokyklos tokį mo-
kymosi proceso organizavimo būdą 
taiko atsižvelgdamos į mokinių pa-
geidavimus 2 gimnazijos (10), 3–4 
gimnazijos klasėse.

Diskutuota apie nuotolinio mo-
kymo privalumus. Kretingos rajo-
no švietimo centro suaugusiųjų ir 
jaunimo mokymo skyrius nuotolinį 
mokymą organizuoja nuo 2013 m. ir 
yra viena iš penkių Lietuvos švietimo 
įstaigų, turinčių Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos leidimą mokyti 
nuotoliniu būdu. Tokiu būdu mo-
kosi pagrindinio ir vidurinio išsi-
lavinimo siekiantys suaugusieji iš 
Kretingos, kitų Lietuvos miestų, už-
sienio valstybių: Norvegijos, Angli-
jos, Vokietijos ir t. t. Visas mokymosi 
procesas vyksta nuotoliniu būdu: 
pamokos, atsiskaitymai, kontroli-

niai darbai. Į mokyklą atvykstama 
tik laikyti brandos egzaminų. Nuo-
tolinis mokymas mokiniui suteikia 
galimybę net lietuvių k. įskaitą (ji 
privaloma siekiant brandos atestato) 
4 gimnazijos klasėje išlaikyti nuoto-
liniu būdu. 2 gimnazijos (10) klasės 
mokiniai visus pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrinimus taip pat gali 
laikyti nuotoliniu būdu. Kėdainių 
suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 
centre nuotolinis mokymas nau-
dojamas tik kaip metodas-pagalba 
mokiniams, negalintiems lankyti 
neakivaizdinių konsultacijų.  Abiejų 
mokyklų pedagogai sutarė, kad nuo-
tolinis mokymas – puiki galimybė 
įgyti išsilavinimą, derinti mokymą-
si ir darbą, aptarė nuotolinių kursų 
rengimą. 

Dalindamiesi patirtimi pedago-
gai nemažai dėmesio skyrė jaunimo 
klasių mokinių ugdymo ypatu-
mams – tikslinei grupei, apiman-
čiai mokytis mažiau motyvuotus, 
iškritusius iš bendrojo lavinimo 
mokyklų mokinius. Kėdainių su-
augusiųjų ir jaunimo mokymo 
centro direktorė Irina Jančiukienė 
pasidalino gerąja patirtimi nefor-

maliojo švietimo organizavimo 
srityje, pasakojo apie tai, kaip mo-
kytojams sekasi dirbti su jaunimo 
klasių mokiniais, su kokiomis pro-
blemomis dažniausiai susiduriama 
pamokose ir po pamokų. Centro 
jaunimo klasių mokytojos pristatė 
produktyviojo mokymo galimy-
bes. Produktyvusis mokymasis – tai 
alternatyviojo ugdymo modelis, 
padedantis motyvacijos mokytis 
stokojantiems paaugliams išlikti 
mokykloje ir padidinti jų moky-
mosi pasirinkimo galimybes. Pro-
duktyviojo mokymosi elementus 
ikiprofesiniame ugdyme taiko ir 
Kretingos rajono švietimo centro 

Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 
skyriaus mokytojai. Skyriaus jauni-
mo klasių mokiniai individualiai, 
lydimi mokytojo, po dvi-tris valan-
das praleidžia praktinio mokymosi 
vietose, kurių šiandien Kretingoje 
ir Kretingos rajone surasta daugiau 
kaip 30. Šiais mokslo metais mo-
kiniai su profesijomis susipažino 
UAB „Dvarkiemis“, MB „Giedriaus 
kompiuteriai“, fotostudijoje „Skai-
tmeninė fotografija“, grožio salone 
„Daiva“, policijos komisariate, G. 
Jonausko langų montavimo įmonė-
je, MB „Olimpėja“ „Stadiono kavi-
nė“, autoservise „Smagratis“, sporto 
klube „Startas“, šeimos kavinukėje 

– žaidimų kambaryje „Siautulys“, 
UAB „Terekas“, UAB „Geralda“. 
Dalyvaudami praktinio mokymosi 
vietose mokiniai atlieka integruotas 
dalykų užduotis, taip jiems sudaro-
ma galimybė ir mokytis, ir susipa-
žinti su konkrečia profesija. 

Edukacinės išvykos metu moky-
tojai taip pat aplankė Kėdainių švie-
siąją gimnaziją, Kėdainių švietimo 
pagalbos tarnyboje klausėsi direk-
toriaus Henriko Vaicekausko pas-
kaitos „Keturios idėjos šiuolaikinės 
mokyklos mokytojams“.

Virginija KVIETKAUSKIENĖ
Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 

skyriaus vedėja

Kretingos rajono savivaldybės 
tarybos 2019 m. gegužės 15 d. 
posėdyje priimti sprendimai:

1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
skyrimo (spr. Nr. T2-139).

Esmė. Paskirta Jolanta Girdvainė į Kretingos rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pareigas nuo 2019 m. gegužės 15 d. Kre-
tingos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeni-
nio) pasitikėjimo pagrindu ir nustatytas pareiginės algos koeficientas.

2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojo skyrimo (spr. Nr. T2-140).

Esmė. Paskirtas Povilas Černeckis į Kretingos rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pareigas nuo 2019 m. gegužės 15 d. Kre-
tingos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeni-
nio) pasitikėjimo pagrindu ir nustatytas pareiginės algos koeficientas.

3. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 
pirmininko skyrimo (spr. Nr. T2-141).

Esmė. Paskirta Jolita Vaickienė Kretingos rajono savivaldybės ta-
rybos Kontrolės komiteto pirmininke.

4. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 
pirmininko pavaduotojo skyrimo (spr. Nr. T2-142).

Esmė. Paskirta Vaida Jakumienė Kretingos rajono savivaldybės 
tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja.

5. Dėl Etikos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo (spr. Nr. 
T2-143).

Esmė. Sudaryta Kretingos rajono savivaldybės tarybos įgalioji-
mų laikui Etikos komisija iš 7 narių ir paskirtas Etikos komisijos 
pirmininkas.

6. Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo 
(spr. Nr. T2-144).

Esmė. Sudarytas Kretingos rajono savivaldybės tarybos įgalioji-
mui Antikorupcijos komisija iš 9 narių ir paskirtas Antikorupcijos 
komisijos pirmininkas.

Antanas KALNIUS
Savivaldybės meras

Užs. Nr. 091.

Kviečia Muziejų naktis
Gegužės 18 dieną, šeš-

tadienį, vyks kasmetinė 
visoje Lietuvoje rengiama 
akcija „Muziejų naktis 
Lietuvoje“.

Šie metai ypatingi tuo, kad 
muziejuose iki vėlumos vyks 
ne tik Europos muziejų nakties 
akcijai skirti renginiai – visuo-
menė kviečiama kartu su mu-
ziejininkų bendruomene švęsti 
Tarptautinę muziejų dieną, ku-
rios tema „Muziejai kaip kultū-
ros ašys: tradicijos ateitis“.

Jau ne pirmus metus, prieš 
ateinant Muziejų nakčiai, šalies 
miestų gatves užlies Gatvės mu-
zikos dienos garsai. Su muzika 
švęsdami Tarptautinę muzie-
jų dieną visi kviečiami atrasti 
muziejus lankymui neįprastu 
metu bei turiningai praleisti 
laiką drauge su muziejininkų 
bendruomene.

Akcija „Pamatyk muziką“, 
skirta Gatvės muzikos dienai, 
pirmą kartą vyks ir Kretingoje, 

Patikslinimas
Trečiadienį spausdintame straipsnyje „Kandidatą „prikalė“ prie kryžiaus“ įsivėlė klaida. Nuo-

trauka su kandidato į prezidentus atvaizdu prie kryžiaus buvo prikalta ne Nausėdų, o Kumpikų 
kaime.

Atsiprašome skaitytojų.
Redakcija

Rotušės aikštėje. 12 val. kretin-
giškiai kviečiami kartu muzi-
kuoti, judėti muzikos ritmu, 
linksmai praleisti šeštadienio 
popietę.  

Nuo 18 iki 24 valandos nemo-
kamai bus galima aplankyti mu-
ziejaus ekspozicijas grafų Tiškevi-
čių rūmuose, buvusiame vandens 
malūne ir ūkvedžio name.

21 val. Žiemos sode vyks mu-
zikos garsų, judesio ir žodžio 
žaismė „Stiklinaitė ant padėklo“. 
Renginyje dalyvaus Kretingos 
kultūros centro kamerinis cho-
ras „Kristale“, vadovaujamas 
Kristinos Rimienės, fleitininkė 
virtuozė Lina Gaubienė, režisie-
rius Algimantas Verbutas.  

Nuo 2005 m. kasmet Euro-
poje vykstančioje tarptautinės 
muziejų bendruomenės akcijoje 
„Europos muziejų naktis“, kurios 
tikslas – atverti muziejų duris 
lankytojams neįprastu metu bei 
įvairiomis kultūrinės edukacijos 
formomis supažindinti visuo-
menę su muziejų kolekcijomis, 
Lietuvos muziejai dalyvaus jau 
vienuoliktą kartą. Muziejų nak-
ties akcijos metu muziejuose bei 
jų renginiuose kasmet apsilanko 
apie 120 tūkst. lankytojų. Muzie-
jų nakties akcijoje dalyvaujančių 
muziejų lankymas bei dalyvavi-
mas jų organizuojamuose rengi-
niuose yra nemokamas.
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