
 

METODINIAI RENGINIAI 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Laikas Vieta Metodininkai 

1. Respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų 

fotografijų paroda 

„Emosiukai“,  

skirta Tarptautinei 

šypsenos dienai paminėti 

Panevėžio lopšelio-darželio 

„Žilvitis“  logopedės  

Inga Komžienė, Asta 

Koncienė,  

koordinatorė - Lina 

Budreikaitė, Panevėžio 

lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

direktorė  

Šalies ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų vaikai, 

mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

2021 m. spalio 

mėn. 

Panevėžio 

lopšelio-darželio 

„Žilvitis“ 

Facebook 

puslapis, 

interneto 

svetainė  

Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

2. Respublikinis 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų projektas 

„Ritmuoju, dainuoju, 

raiškius žodelius dėlioju“ 

Panevėžio lopšelio-darželio 

„Kregždutė“ meninio 

ugdymo mokytoja  

Vaiva Kubilienė,  

vyr. logopedė-specialioji 

pedagogė  

Loreta Šleikuvienė, projekto 

koordinatorė - Panevėžio 

lopšelio-darželio 

„Kregždutė“ direktoriaus 

pavaduoja ugdymui  

Renata Stakėnienė  

Šalies ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų meninio 

ugdymo (muzikos) 

mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

(logopedai,  specialieji 

pedagogai), 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

ugdytiniai ir jų šeimų 

nariai 

2021 m. 

spalio–  

lapkričio mėn. 

Pasirodymus 

nuo  

2021-10-18  

iki  

2021-11-05  

galima stebėti  

uždaroje 

Facebook 

grupėje 

„Ritmuoju, 

dainuoju, 

raiškius žodelius 

dėlioju“ 

Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

3. Respublikinis  

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų projektas 

„Rudeninių lapų pokštai“ 

 Projekto organizatoriai ir 

rengėjai: mokytojos  

Vilma Dargelienė,  

Raminta Užusienienė, 

Audronė Verikienė, 

projekto koordinatorė - 

Šalies ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

ugdytiniai,  mokytojai 

2021-10-01–29 Panevėžio 

lopšelio-darželio 

„Diemedis“ 

interneto 

svetainė  

www.lddiemedi

Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

http://www.vyturelisld.lt/


Panevėžio lopšelio-darželio 

„Diemedis“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Diana Baltranienė 

s.lt,  

Facebook grupė 

,,Rudeninių lapų 

pokštai“ 

4. Panevėžio ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, mokytojų 

ir ugdytinių tėvų 

kūrybinių darbų paroda 
 „Draugystės dėžutė“ 

Panevėžio lopšelio-darželio 

„Draugystė“ mokytojų 

„Meninės raiškos“ kūrybinė 

darbo grupė, parodos 

koordinatorė - mokytoja  

Rasa Povilonienė 

Panevėžio  

ikimokyklinių įstaigų 

ugdytiniai,  tėvai ir 

mokytojai 

2021-10-04–08  Panevėžio 

lopšelio-darželio 

„Draugystė”  

II korpusas 

Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

5. Respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų vaikų, pedagogų 

kūrybinių darbų paroda 

„Grybų fiesta“ 

Parodos iniciatorės ir 

koordinatorės - Panevėžio 

lopšelio-darželio 

„Žvaigždutė“ mokytojos 

Edita Brazauskienė, Vaida 

Čemerienė, Dalia Pipirienė 

Šalies ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

bendruomenės 

2021-10-04–15  Panevėžio 

lopšelis-darželis 

„Žvaigždutė“ 

Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

6. Panevėžio vokiečių 

kalbos mokytojų 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

Po pasitarimo vyks 

programos  

„Užsienio kalbų 

mokytojų profesinės 

kvalifikacijos kėlimas 

atnaujinamų bendrųjų 

programų  kontekste“  

V modulis   
„Vokiečių kalbos 

pamokos su/ir kitose 

institucijose: iššūkiai ir 

galimybės“ 

Jolanta Skikienė, metodinio 

būrelio pirmininkė 

Panevėžio vokiečių 

kalbos mokytojai 
2021-10-06 

15.00 val. 

VMA Zoom Rasa 

Širmulienė 

8 675 28 522 

http://www.vyturelisld.lt/


7. Panevėžio ikimokyklinio 

ir  priešmokyklinio 

amžiaus vaikų darbelių 

lauko erdvėse paroda 

„Jo Didenybė Grybas“ 

Panevėžio lopšelio-darželio 

„Riešutėlis“ mokytojos 

 Loneta Petrulienė,  

Audra Stripeikienė  

Panevėžio miesto 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai, 

tėvai, mokytojai 

2021-10-06–30  Panevėžio 

lopšelio- 

darželio 
 „Riešutėlis“ 

lauko  erdvės 

Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

8. Panevėžio geografijos 

mokytojų būrelio 

metodinis pasitarimas 

Ligita Urbonienė, 

metodinio būrelio 

pirmininkė 

Panevėžio  geografijos 

mokytojai 

2021-10-07 

15.30 val. 

 

PŠC 

konferencijų 

salė 

Virginija 

Juknienė 

46 55 46 

9. Panevėžio ikimokyklinių 

įstaigų direktorių 

pavaduotojų ugdymui 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

Lina Zubkienė, 

 metodinio būrelio 

pirmininkė 

Ikimokyklinių įstaigų 

direktorių pavaduotojai 

ugdymui 

2021-10-11 

13.00 val. 

VMA Zoom Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

10. Panevėžio ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, pedagogų 

ir ugdytinių tėvų 

fotografijų konkursas 

,,Paukščių pasaulis“ 
 

Panevėžio lopšelio-darželio 

,,Gintarėlis”  
direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  
Dana Aliukienė 

Panevėžio  

ikimokyklinio ugdymo 

mokyklų ugdytiniai, 

tėvai ir mokytojai 

2021-10-11–31  Panevėžio 

lopšelio-darželio 

,,Gintarėlis“  

I aukšto langai 

Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

11.   Ikimokyklinio ir  

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, pedagogų, tėvų  

kūrybinių darbų  paroda 

„Rudeninis skėtis“ 

Panevėžio lopšelio-darželio 

„Pasaka“  ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos Eglė 

Garnienė, Janina Jarašūnaitė 

Panevėžio  

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų  ugdytiniai, tėvai 

ir mokytojai 

2021-10-11–22  Panevėžio 

lopšelio-darželio 

,,Pasaka“ 

kiemas 

Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

12. Panevėžio profesijos 

patarėjų metodinio 

būrelio pasitarimas 

Giedrė Valaitienė, 

metodinio būrelio 

pirmininkė 

Panevėžio ugdymo 

įstaigų profesijos 

patarėjai 

2021-10-12  

15.00 val. 

PŠC IT klasė Simona 

Masilionytė 

46 55 46 

 

13. Panevėžio anglų, rusų, 

prancūzų, vokiečių, 

technologijų metodinių 

Rasa Širmulienė, 

PŠC metodininkė 

Panevėžio anglų, rusų, 

prancūzų, vokiečių, 

technologijų metodinių 

2021-10-12 

15.00 val. 

VMA Zoom Rasa 

Širmulienė 

8 675 28 522 



grupių pirmininkų 

pasitarimas  

grupių pirmininkai 

14. Panevėžio muzikos 

mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas 

Irina Gustienė, metodinio 

būrelio pirmininkė 

Panevėžio ugdymo 

įstaigų muzikos 

mokytojai 

2021-10-13 

15.00 val.  

PŠC IT klasė Simona 

Masilionytė 

46 55 46 

15. Panevėžio IT mokytojų 

metodinio būrelio 

susirinkimas 

STEAM regioninio 

atviros prieigos centro 

pristatymas 

Auksė Stasiškienė, 

metodinio būrelio 

pirmininkė 

IT mokytojai 2021-10-13 

15.30 val. 

VMA Zoom 

 

Registruotis  

svetainėje 

Semiplius 

Rima 

Šarkanienė 

46 55 46 

16. Vaikinams dėstančių 

technologijų mokytojų 

metodinio būrelio 

pasitarimas 

Po pasitarimo vyks 

programos  
„Šiuolaikinė technologijų 

pamoka“  

V modulis   
„Vidurinio ugdymo 

sąrangos kaitos principai. 

Pasiruošimas dirbti pagal 

atnaujintas BU 

programas.“ 

Alminas Raišelis, 

metodinio būrelio 

pirmininkas 

Panevėžio technologijų 

mokytojai, dėstantys 

vaikinams 

2021-10-14 

15.00 val. 

VMA Zoom Rasa 

Širmulienė 

8 675 28 522 

17. Panevėžio miesto ir 

rajono ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų mini 

projektas „Žaidimas 

kviečia draugauti“ 

Panevėžio lopšelio-darželio 

„Draugystė“ mokytojos 

Aušra Eckstrand,  Ramunė 

Juknienė,  Lilija 

Ražanauskienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Loreta Asačiovienė 

Panevėžio miesto ir 

rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai ir 

ugdytiniai  

(4–7 m.) 

2021-10-18– 

2021-11-26  

Projekte 

dalyvaujančios 

įstaigos 

Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 



18. Panevėžio lietuvių kalbos  

ir literatūros mokytojų 

metodinio būrelio 

susirinkimas 

Rimutė Dauneckienė,  

metodinio būrelio 

pirmininkė 

Ugdymo įstaigų lietuvių 

kalbos ir literatūros 

mokytojų metodinių 

grupių pirmininkai 

2021-10-19 

15.30 val. 

VMA Zoom 

Registruotis  

svetainėje 

Semiplius 

Rima 

Šarkanienė 

46 55 46 

19. Panevėžio rusų kalbos 

metodinio būrelio 

susirinkimas 

Asta Kurulytė, metodinio 

būrelio pirmininkė 

Panevėžio rusų kalbos 

mokytojai 

2021-10-21 

15.00 val. 

VMA Zoom Rasa 

Širmulienė 

8 675 28 522 

20. Panevėžio ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, pedagogų 

ir ugdytinių tėvų paroda  
,,Paukščio iš antrinių 

žaliavų gamyba“ 

Panevėžio lopšelio-darželio 

,,Gintarėlis”  

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  
Dana Aliukienė 

Panevėžio miesto 

ikimokyklinio ugdymo 

mokyklų ugdytiniai, 

tėvai ir mokytojai 

2021-11-03–27  Panevėžio 

lopšelio-darželio 

,,Gintarėlis“ 

kiemas 

Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

 

 

 

 

 

 


