
METODINIAI RENGINIAI 

Eil. 

Nr. 

Programos 

pavadinimas 

Atsakingas Dalyviai Laikas Vieta Metodininkai Pastabos 

1. Pasitarimas dėl lietuvių 

kalbos mokytojų 

konferencijos 

Rimutė Dauneckienė, 

lietuvių kalbos 

mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Iniciatyvinės 

grupės 

pasitarimas dėl 

konferencijos 

2019-12-03 

15.00 val.  

PŠC Rima 

Šarkanienė 
 

2. Edukacinių aplinkų 

kūrimas 

priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniams ir 

pradinių klasių 

mokiniams, skatinant 

visapusišką vaiko 

asmenybės raidą 

Panevėžio  

Vytauto Žemkalnio 

gimnazijos pradinių 

klasių mokytojos 

Panevėžio 

Kastyčio 

Ramanausko, 

„Rūtos", 

„Žibutės", 

„Sigutės", 

„Žilvino" vaikų 

lopšelių-darželių 

auklėtojos ir 

vaikai 

 

2019-12-06 

10.00 val.  

Panevėžio 

Vytauto Žemkalnio 

gimnazija 

Rima 

Šarkanienė 

 

 

3. Kūrybinių darbų 

paroda 

 „Čia gyvena Kalėdos“ 

Jurgita Valickienė,   
Aldona Žilienė,  

Panevėžio  

lopšelio-darželio 

„Vyturėlis” 

priešmokyklinio  

ugdymo pedagogės 

 

Panevėžio 

 ikimokyklinio  

ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, 

 tėvai, pedagogai 

2019-12-09  

–  

2020-01-01 

 

Panevėžio  

lopšelis-darželis 

„Vyturėlis“ 

 

Birutė 

Šinkūnaitė 
 

4. Panevėžio ugdymo 

įstaigų psichologų 

metodinio būrelio 

susirinkimas 

Panevėžio ugdymo 

įstaigų psichologų 

metodinio būrelio 

pirmininkė 

 

Panevėžio 

ugdymo įstaigų 

psichologai 

2019-12-10 

10.00 val. 

PŠC 

konferencijų salė  

Ginta 

Martinkienė 
 



5. Respublikinė kūrybinių 

darbų paroda 

 ,,Angelų miestas“ 

Aušra Žaromskienė,  

Inga Zelionkienė,  

Panevėžio  

lopšelio-darželio 

„Žibutė“ 

 ikimokyklinio ugdymo 

vyr. auklėtojos 

Respublikos  

ikimokyklinio  

ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, 

 tėvai, pedagogai 

2019-12-10  

–  

2020-01-06 

 

Panevėžio  

lopšelis-darželis 

„Žibutė“ 

 

Birutė 

Šinkūnaitė 

 

 

6. Kūrybinių darbų 

paroda 

 „Mes nulipdėm Sniego 

senį” 

Daiva Margelienė, 

Panevėžio 

 lopšelio-darželio  

„Draugystė”  

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

Loreta Jankūnienė,  

Panevėžio lopšelio-

darželio „Draugystė“ 

 ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė 

Panevėžio 

 ikimokyklinio  

ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, 

 tėvai, pedagogai 

 

2019-12-10  

–  

2020-01-15 

Panevėžio  

lopšelio-darželio 

„Draugystė“  

II korpuso lauko 

erdvė 

 

Birutė 

Šinkūnaitė 

 

 

7. Vaikų erdvinių darbų 

paroda  

„Kalėdinė pasaka ant 

palangės“ 

Vera Janikūnienė, 

Panevėžio regos centro 

„Linelis“ direktorė,    

Ramunė Mročkienė, vyr. 

auklėtoja,  

Dovilė Jutelienė, 

auklėtoja 

Panevėžio 

miesto 

ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, tėvai 

ir pedagogai 

2019 m. 

gruodžio 

mėnuo 

Panevėžio  

regos centras 

,,Linelis“  

Birutė 

Šinkūnaitė 
 

8. Vokiečių kalbos 

mokytojų metodinio 

būrelio narių 

pasidalijimo gerąja 

patirtimi renginys  

„Aus kleinem Anfang 

entspringen alle 

Dinge“ 

 

Jolanta Skikienė,  

Panevėžio  

Juozo Miltinio 

gimnazijos  

vyr. mokytoja 

Vokiečių kalbos 

mokytojų 

metodinio 

būrelio nariai 

2019-12-04 

15.00 val. 

Panevėžio  

Juozo Miltinio 

gimnazija 

Rasa  

Širmulienė 
 



9. Panevėžio r. Velžio 

gimnazijos anglų 

kalbos mokytojų 

metodinio būrelio narių 

pasidalijimas gerąja 

patirtimi  

„Aktyvi pamoka” 

 

Rasa Širmulienė, 

Panevėžio  

„Minties” gimnazijos 

ekspertė 

Panevėžio r. 

Velžio 

gimnazijos  

anglų kalbos 

mokytojų 

metodinio 

būrelio nariai 

Tikslinama Panevėžio r.  

Velžio gimnazija 

Rasa Širmulienė  

 

10. Panevėžio apskrities 

mokytojus inicijuoti 

pokyčius skatinančių 

veiksnių tyrimas    
 

Rasa Širmulienė, 

Panevėžio  

„Minties” gimnazijos 

mokytoja  

ekspertė 

Panevėžio 

„Minties“ 

gimnazijos, 

Panevėžio r. 

Velžio 

gimnazijos  

fokus grupės 

2019 m.  

gruodžio mėn. 
Panevėžio 

„Minties”, 

Panevėžio r.  

Velžio gimnazija 

Rasa Širmulienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


