METODINIAI RENGINIAI

Eil.
Nr.
1.

Programos
pavadinimas
Respublikinė kūrybinių
darbų paroda-pilietinė
iniciatyva
„Pavasarinis
linkėjimas Jūsų
namams“

Atsakingas

Dalyviai

Laikas

Vieta

Metodininkai

Sandra
Belazaravičienė,
Daiva Galvonienė,
Jolanta Lašinienė,
Panevėžio lopšeliodarželio „Žibutė“
pedagogės

Lietuvos
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo įstaigų
ugdytiniai,
tėvai

2019-03-01
–
2019-04-01

Panevėžio
lopšelisdarželis
„Žibutė“

Birutė
Šinkūnaitė

2.

Kūrybinių darbų
paroda
„Gėlės žiedas... reiškia
daugiau nei tūkstantis
žodžių“

Panevėžio lopšeliodarželio
„Kregždutė“
pedagogės

Panevėžio
ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
ugdytiniai

2019-03-04
–
2019-03-29

Panevėžio
lopšelisdarželis
„Kregždutė“

Birutė
Šinkūnaitė

3.

Respublikinė vaikų
kūrybinių darbų paroda
„Mano gimtojo krašto
herbas“

Panevėžio lopšeliodarželio „Žibutė“
pedagogės

Panevėžio
ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
ugdytiniai

2019-03-08
–
2019-03-22

Panevėžio
lopšelisdarželis
„Žibutė“

Birutė
Šinkūnaitė

4.

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
amžiaus vaikų rankų
darbo vaidybinių
(teatro) lėlių paroda
„Vaidinkime kartu“

Panevėžio lopšeliodarželio
„Kastytis“
pedagogės

Panevėžio
ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
ugdytiniai, tėveliai,
pedagogai

2019-03-12
–
2019-03-25

Panevėžio
lopšelisdarželis
„Kastytis“

Birutė
Šinkūnaitė

Pastabos

5.

6.

7.

8.

9.

Respublikos bendrojo
ugdymo mokyklų 5-8
klasių mokinių,
turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių,
lietuvių (gimtosios)
kalbos olimpiada
Matematikos konkursas
8 klasių mokiniams
„Ypatingasis skaičius
PI“

Lietuvių kalbos
mokytojų metodinio
būrelio susirinkimas
svarbiais klausimais
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
amžiaus vaikų piešinių
ir kūrybinių darbų
paroda „Šypsokis,
mūsų žeme!“
Kūrybinių darbų
paroda
„Seno batuko istorija“,
skirta Teatro dienai
paminėti

Šiaulių logopedinės
mokyklos
bendruomenė

5-8 klasių mokiniai,
turintys specialiųjų
ugdymosi poreikių

2019-03-14

Šiaulių
logopedinė
mokykla

Ginta
Martinkienė

Panevėžio „Žemynos“
progimnazijos
mokytojos
metodininkės Zita Budrienė,
Rita Bulovienė,
Daiva Čižienė
Rimutė Dauneckienė,
Metodinio būrelio
pirmininkė

Matematikos
mokytojai,
8-ų kl. mokiniai

2019-03-14
13.00 val.

Panevėžio
„Žemynos“
progimnazija

Rima
Šarkanienė

Lietuvių kalbos
mokytojai

2019-03-19
14.30 val.

PŠC

Rima
Šarkanienė

Kristina Belazarė,
Panevėžio lopšeliodarželio „Jūratė“
logopedė metodininkė

Panevėžio
ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
ugdytiniai

2019-03-18
–
2019-03-22

Panevėžio
lopšelisdarželis
„Jūratė”

Birutė
Šinkūnaitė

Panevėžio lopšeliodarželio „Voveraitė“
logopedė-specialioji
pedagogė metodininkė
Edita Gudaitienė,
vyresnioji logopedė
Palma Davainytė

Panevėžio
ikimokyklinių įstaigų
logopedai, specialieji
pedagogai ir
specialiųjų ugdymosi
poreikių turintys
vaikai

2019-03-20
–
2019-03-27

Panevėžio
lopšelisdarželis
„Voveraitė“

Ginta
Martinkienė

10.

4-5 klasių mokinių
tarpmokyklinis
renginys
,,Ką aš žinau apie
Lietuvą, Panevėžį?"

11.

Jei žemėje yra
stebuklų, tai jie vyksta
teatre

Irma Čekanauskaitė,
Panevėžio Vytauto
Žemkalnio gimnazijos
specialioji
pedagogė, logopedė
metodininkė,
Džiuginta Kropienė,
Panevėžio „Šaltinio“
progimnazijos
specialioji pedagogė,
logopedė
metodininkė,
Dalia Gudienė,
Panevėžio „Šaltinio“
progimnazijos
logopedė
metodininkė,
Regina
Gaspariūnienė,
Panevėžio „Vilties“
progimnazijos
specialioji pedagogė
metodininkė,
Vilija Sinkevičienė,
Panevėžio „Vilties“
progimnazijos
specialioji pedagogė,
logopedė
metodininkė
Panevėžio ,,Šviesos“
specialiojo ugdymo
centro specialiosios
pedagogės metodininkės
Jovita Matkevičienė,
Olga Venislovienė

Panevėžio
„Šaltinio“,
„Vilties“
progimnazijų,
Panevėžio Vytauto
Žemkalnio
gimnazijos 4-5
klasių mokiniai

2019-03-26
13.00 val.

Panevėžio
Vytauto
Žemkalnio
gimnazija

Ginta
Martinkienė

Panevėžio ,,Šviesos“
specialiojo ugdymo
centro mokiniai,
Pasvalio specialiosios
mokyklos teatro
studijos mokiniai

2019-03-27

Panevėžio
,,Šviesos"
specialiojo
ugdymo
centras

Ginta
Martinkienė

12.

Respublikos bendrojo
ugdymo mokyklų 5-8
klasių mokinių,
turinčių specialiųjų
poreikių, matematikos
olimpiada

Šiaulių logopedinės
mokyklos
bendruomenė

5-8 klasių mokiniai,
turintys specialiųjų
ugdymosi poreikių

2019-03-28

Šiaulių
logopedinė
mokykla

Ginta
Martinkienė

13.

Respublikinė
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus
vaikų, mokytojų ir tėvų
kūrybinių darbų paroda
„Lėlės kitaip“

Panevėžio lopšeliodarželio „Draugystė“
gamtosauginis
komitetas

Panevėžio
ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
ugdytiniai, tėvai,
pedagogai

2019-03-21
–
2019-04-05

Panevėžio
lopšelisdarželis
„Draugystė“

Birutė
Šinkūnaitė

14.

Ugdymo įstaigų
psichologų metodinis
pasitarimas

Ugdymo įstaigų
psichologai

2019-03-29
12.30 val.

PŠC
konferencijų
salė

Ginta
Martinkienė

15.

Respublikinė kūrybinių
darbų paroda
„Edukaciniai kilimėliai
robotams“

Akvilija Kiburienė,
Panevėžio Kazimiero
Paltaroko gimnazijos
psichologė
Parodos koordinatorė Aistė Klezienė,
Panevėžio lopšeliodarželio „Puriena”
ikimokyklinio ugdymo
pedagogė

Respublikos
priešmokyklinio ir
ikimokyklinio
ugdymo mokytojai

2019-04-01
–
2019-04-31

Panevėžio
lopšeliodarželio
„Puriena”
erdvės,
įstaigos
interneto
svetainė ir
Facebook
paskyra

Birutė
Šinkūnaitė

16.

Socialinio emocinio
intelekto ugdymo
geroji patirtis

Panevėžio
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
(po 1 atstovą iš
įstaigos)

2019-04-04
10.00 val.

Panevėžio
lopšelisdarželis
„Voveraitė”

Birutė
Šinkūnaitė

Panevėžio lopšeliodarželio „Voveraitė”
pedagogai

17.

Respublikinė
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo įstaigų vaikų,
pedagogų velykinė
kūrybinių darbų paroda
„Velykų zuikutis
ridena margutį“

18.

Respublikinė
specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių
ugdytinių kūrybinių
darbų paroda
„Kai užaugsiu,
būsiu...“

Edita Brazauskienė,
Vaida Čemerienė,
Panevėžio lopšeliodarželio „Žvaigždutė”
auklėtojos,
Jurgita Ablėnė,
Panevėžio lopšeliodarželio „Žvaigždutė”
direktorė
Panevėžio lopšeliodarželio ,,Puriena“
logopedės Jurgita Makarovienė,
Daina Kanapinskienė,
Daiva Nakrošienė

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo įstaigų
ugdytiniai ir
pedagogai

2019-04-15
–
2019-04-30

Panevėžio
lopšelisdarželis
„Žvaigždutė”

Birutė
Šinkūnaitė

Ikimokyklinių
ugdymo įstaigų
specialieji
pedagogai,
logopedai, vaikai,
turintys specialiųjų
ugdymosi poreikių

2019-04-15
–
2019-05-15

Panevėžio
lopšelisdarželis
,,Puriena“

Ginta
Martinkienė

Iki 2019 m.
balandžio 12 d.
siųsti arba
pristatyti
kūrybinius
darbus su
užpildyta
dalyvio anketa į
Panevėžio
lopšelį-darželį
,,Puriena“
panevezioldpuri
ena@gmail.com

