
METODINIAI RENGINIAI 

Eil. 

Nr. 

Programos 

pavadinimas 

Atsakingas Dalyviai Laikas Vieta Metodininkai Pastabos 

1. Kūrybinis projektas 

 „Rudens spalvos“ 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Vaikystė“ 

logopedė metodininkė 

Regina 

Gaspariūnienė, 

specialioji pedagogė 

metodininkė Rimutė 

Staškūnienė, 

vyresnioji logopedė 

Inga Silvestravičienė, 

vyresnioji specialioji 

pedagogė Odeta 

Petrauskienė 

Panevėžio miesto  

ikimokyklinių įstaigų 

logopedai, specialieji 

pedagogai ir  vaikai, 

turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

2019-11-12  

– 

 2019-11-29 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

„Vaikystė“ 

Ginta 

Martinkienė 

 

2. Projekto 

„Savižudybių 

prevencija stiprinant 

mokinių, mokytojų 

kompetencijas 

Panevėžio mieste“ 

veikla  

Protmūšis  

„Savižudybė - ne 

išeitis!“  

Vaida Repovienė, 

PŠC metodininkė 

Panevėžio miesto 

mokyklų 5-8 klasių 

mokiniai  

2019-11-12  

13.00 val.  

PŠC  

  

Vaida Repovienė

  
Pagal atskirą 

registraciją  

3. Tėvų popietė- 

diskusija 

„Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

vaiko ugdymo(si) 

aktualijos II“ 

 Loreta 

Simanavičienė,  

Panevėžio lopšelio- 

darželio „Žibutė“ 

direktorė 

Panevėžio lopšelio- 

darželio „Žibutė“ 

darbuotojai ir 

ugdytinių tėvai 

2019-11-13 

17.00 val. 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

„Žibutė“ 

Birutė 

Šinkūnaitė 
 



4. Konkursas  

„Eko mada iš  mamos 

spintos“ 

Vida Smulkytė,  
Panevėžio lopšelio-

darželio „Dobilas“ 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui    

Ikimokyklinių įstaigų 

ugdytiniai, tėvai, 

pedagogai 

2019-11-20 

10.00 val. 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

„Dobilas“ 

Birutė 

Šinkūnaitė 

 

 

5. Kūrybinių darbų 

paroda  

„Mano grupės 

Advento kalendorius“ 

Panevėžio lopšelio- 

darželio  „Kregždutė“ 

komanda: 
Vitalija Tidikienė, 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja, 

Nijolė Markevičienė, 
vyr. ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja, 

Renata Stakėnienė, 
dir. pavaduotoja 

ugdymui 

 

Panevėžio  

ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų 

pedagogai, vaikai, 

tėvai 

 2019-11-25 

– 

2019-12-16 

Panevėžio 

lopšelis- 

darželis  
„Kregždutė“ 

 

Birutė 

Šinkūnaitė 

 

 

6. Tarptautinė virtuali 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

piešinių paroda 

„Mano šalies 

pasakos“ 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Sigutė“ 

komanda: Berutė 

Laureckienė, 

direktorė, 

Miglė Miknevičiūtė, 

Rimvydė 

Kundrotaitė, 

auklėtojos, 

Ekaterine 

Khutsishvili, 

Sakartvelo švietimo 

skyriaus vyriausioji 

specialistė 

  

Lietuvos ir Sakartvelo 

ikimokyklinio 

ugdymo mokyklų 

ugdytiniai 

2019 m. 

lapkritis- 

gruodis 

hppt://www.face
book.com/sigute

.renginiai      
Parodoje 

dalyvaujančių 

ugdymo įstaigų 

ir partnerių 

erdvės 

 

Birutė 

Šinkūnaitė 

 

 

http://www.facebook.com/sigute.renginiai
http://www.facebook.com/sigute.renginiai
http://www.facebook.com/sigute.renginiai


7. Respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų 

paroda – pilietinė 

iniciatyva  

„Vienišai širdelei – 

šiltas žodelis II“ 

Inga Abduveleva, 

Panevėžio lopšelio- 

darželio „Žibutė“ 

vyr. auklėtoja,  

Edita Lasienė, 

Panevėžio lopšelio- 

darželio „Žibutė“ 

auklėtoja 

metodininkė 

Lietuvos 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, pedagogai 

2019 m. 

lapkritis- 

gruodis  

Panevėžio 

lopšelio-darželio 

„Žibutė“ 

erdvės  

Birutė 

Šinkūnaitė 
 

8. Pokyčius skatinančių 

veiksnių tyrimas  

Rasa Širmulienė, 

Panevėžio 

„Minties” 

gimnazijos 

mokytoja ekspertė 

Panevėžio apskrities 

mokytojai 

2019 m. 

lapkritis- 

gruodis  

 

PŠC Rasa Širmulienė  

9. Anglų kalbos 

mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas  

Metodinio būrelio 

pirmininkė Kristina 

Žiedelienė 
 

Gimnazijų ir 

progimnazijų anglų 

kalbos mokytojų 

metodinių grupių 

pirmininkai 
 

2019-11-27 

14.00 val. 

Panevėžio 5-oji 

gimnazija 

401 kab. 
 

Rasa Širmulienė  

 

 

 

 

 


