
METODINIAI RENGINIAI 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Atsakingas asmuo Dalyviai Laikas Vieta Metodininkai, 

registracija 

1. Panevėžio ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

pedagogų, vaikų ir jų 

tėvų kūrybinių darbų iš 

antrinių žaliavų paroda 

„Gražiausios gėlės 

mamytei“ 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Kregždutė” 

IU mokytojos  

Jurgita Adomonienė,  

Vaiva Šulcienė,  

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Renata Stakėnienė 

Panevėžio 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

pedagogai, 

ugdytiniai, jų tėvai 

 

2022 m. 

gegužės mėn. 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Kregždutė“ 

lauko erdvės 

 

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

2. Virtuali piešinių paroda 

,,Mylėsiu tave amžinai” 

 

Panevėžio lopšelio- 

darželio  ,,Kastytis“ 

komanda –                                                                                 

IU mokytojos  

Eglė Burokienė,  

 Džuljeta 

Bogomolovienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Aušra 

Paskačiuvienė 

Lietuvos  

ikimokyklinių įstaigų 

ugdytiniai, jų šeimos 

nariai, pedagogai 

2022-05-02–31  Panevėžio lopšelio-

darželio ,,Kastytis“   

svetainė 

https://www.ldkastyt

is.lt/ 

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

3. Respublikinė virtuali 

piešinių paroda 

 „Būna ar nebūna?“ 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Voveraitė“ 

logopedė metodininkė 

Edita Gudaitienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Rasa Breimelienė 

Šalies ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

pedagogai, švietimo 

pagalbos specialistai, 

ugdytiniai 

2022-05-02–20 Panevėžio lopšelio-

darželio „Voveraitė“ 

interneto svetainė, 

socialinio tinklo 

Facebook grupės 

„Auklėtoja 

auklėtojai“, 

„Logopedai-

specialieji 

pedagogai“ 

 

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 



4. Metodinis-praktinis 

pranešimas pedagogams 

,,Emocijų raiška STEAM 

veiklose“ 

Panevėžio lopšelio-

darželio ,,Diemedis“ 

IU mokytoja  

Audronė Verikienė 

Panevėžio lopšelio-

darželio ,,Žilvitis“ 

mokytojai 

2022-05-04 

13.15 val. 

Panevėžio lopšelis-

darželis ,,Žilvitis“  

 

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

Registracija internetu 

5. Anglų kalbos mokymai  Jurgita Bertulienė, 

Lietuvos anglų kalbos 

mokytojų asociacijos 

valdybos narė, anglų 

kalbos pedagogė, 

patyrusi neformaliojo 

ugdymo veiklų ir 

projektų organizatorė ir 

koordinatorė, anglų 

kalbos mokyklos 

Panevėžyje vadovė  

Ukrainiečiai, 

gyvenantys 

Panevėžyje 

2022 m. 

gegužės 4, 11, 

18, 25 d.  

10.00 val. 

Smėlynės biblioteka Rasa Širmulienė  

8 675 28 522 

 

Registracija 

https://www.magistra.lt/

ua-panevezys/ 

6. Dainos konkursas-

festivalis 

 „Iš mažos širdelės 

skambanti dainelė" 

Daiva Kriščiūnienė, 

Panevėžio muzikos 

mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui,   

Jolanta Valickienė, 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Riešutėlis“  

vyr. meninio ugdymo 

mokytoja  

Panevėžio 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

ugdytiniai 

2022-05-06 

10.00 val. 

Panevėžio muzikos 

mokykla 

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

7. 2021–2022 m. m. 

Panevėžio mokyklų 

karjeros specialistų 

metodinio būrelio veiklos 

ir „Karjeros specialistų 

išsilavinimo ir profesinių 

žinių reikalavimų aprašo“ 

aptarimas 

Giedrė Valaitienė, 

Panevėžio karjeros 

specialistų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Panevėžio mokyklų 

karjeros specialistai 

2022-05-11 

15.00 val. 

PŠC  

konferencijų salė 

Simona Masilionytė  

8 699 21 754 

8. Tarpmokyklinė 

kompiuterinė kalbos  

Panevėžio Vytauto 

Žemkalnio, Kazimiero 

Panevėžio Vytauto 

Žemkalnio, 

2022-05-16–27 Tarpmokyklinės 

kompiuterinės 

Ginta Martinkienė 

8 612 73 794 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.magistra.lt%2Fua-panevezys%2F%3Ffbclid%3DIwAR1pPBL8ScRRtUOEyAJ6gthuLqtMkOPD9iew9IzrMyXYk9pDl1IBaLPwq5I&h=AT1XsgrtPs7o97BDcZI9HwXA51Y9xEyfWoo3vjDqTQLLLlis3PQN73sp9yiMzARU0kdQQA-TGDwJlT0Y3leKeliL7dx7Qz40-gfjLQLqZtRyEv_0cQqmcttV4-2Mub7Ff64
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.magistra.lt%2Fua-panevezys%2F%3Ffbclid%3DIwAR1pPBL8ScRRtUOEyAJ6gthuLqtMkOPD9iew9IzrMyXYk9pDl1IBaLPwq5I&h=AT1XsgrtPs7o97BDcZI9HwXA51Y9xEyfWoo3vjDqTQLLLlis3PQN73sp9yiMzARU0kdQQA-TGDwJlT0Y3leKeliL7dx7Qz40-gfjLQLqZtRyEv_0cQqmcttV4-2Mub7Ff64


viktorina 1–4 klasių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems  

mokiniams 

Paltaroko gimnazijų, 

„Saulėtekio“, „Šaltinio“ 

„Vilties“ progimnazijų 

švietimo pagalbos 

specialistų grupė 

Kazimiero Paltaroko 

gimnazijų, 

„Saulėtekio“, 

„Šaltinio“ „Vilties“ 

progimnazijų 

 1–4 klasių  

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintys 

mokiniai 

kalbos viktorinos 

dalyvių įstaigos 

9. Respublikinis 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų projektas 

 „Vabalų laboratorija“ 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Vyturėlis“  

IU mokytojos  

Jurgita Valickienė,  

Lionė Mikalajūnienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Agnė Mačiulienė 

Respublikos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, jų tėvai, 

pedagogai 

2022-05-23–27  Panevėžio lopšelio-

darželio „Vyturėlis“ 

interneto svetainė 

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

10. Respublikinis 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų projektas 

„Vaikystės spalvos“ 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Žibutė“  

IU mokytojos 

metodininkės  

Jolanta Lašinienė,  

Edita Lasienė,  

Inga Abduveleva 

Lietuvos 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikai, jų 

tėvai, mokytojai 

2022-05-25–

2022-06-10  

Panevėžio lopšelio-

darželio „Žibutė“ 

interneto svetainė 

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

11. Respublikinis  

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, ugdymo 

įstaigų kūrybinis 

projektas-akcija  

„Šokis lietuje“ 

 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Vyturėlis“ 

komanda – 
 direktorės pavaduotoja 

ugdymui  

Agnė Mačiulienė,  

IU mokytojos  

Daiva Pranaitienė, 

Aldona Žilienė,  

Aušra Petruškevičienė 

Lietuvos 

ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių 

ugdymo įstaigų 

bendruomenių nariai 

 

2022 m. 

birželio mėn. 

Virtuali uždara 

Facebook grupė 

„Šokis lietuje“ 

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 



12. Mokytojų forumas-

refleksija 

 ,,Aš noriu taikos“ 

Panevėžio lopšelio- 

darželio „Varpelis“ 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Eglė Mačinskienė,  

IU mokytojos  

Regina Kulienė,  

Karolina Pakarklienė 

Tarptautinės  vaikų 

piešinių parodos „Aš 

noriu taikos“ 

dalyviai-mokytojai 

2022-06-01 

13.00 val. 

VMA  Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

Registracija internetu 

13. Respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų virtuali kūrybinių 

darbų paroda  

„Su meile Tėčiui“ 

Panevėžio lopšelio 

darželio „Papartis“ 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Rasa Galūzienė,  

IU  mokytojos  

Toma Kalvaitė, 

Laura Oniūnienė 

Lietuvos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, jų tėvai ir 

pedagogai 

Nuo  

2022-06-01 

Panevėžio lopšelio 

darželio „Papartis“ 

svetainė, socialiniai 

tinklai 

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

14. Respublikinė virtuali 

kūrybinių darbų paroda 

„Mano tėčio mylimiausia 

transporto 

priemonė“ 

Panevėžio „Šviesos“ 

ugdymo centro logopedė 

Rimantė Užusienienė 

Lietuvos mokyklų  

1–10, I–III socialinių 

įgūdžių ugdymo 

klasių specialiųjų 

poreikių turintys 

mokiniai 

2022 m. 

gegužės–

birželio mėn. 

VMA Ginta Martinkienė 

8 612 73 794 

15. Tarptautinis 

ikimokyklinių įstaigų 

ilgalaikis ekologinis 

projektas 

 „Netradicinė moliūgų 

fiesta III” 

Panevėžio lopšelio- 

darželio ,,Vyturėlis“ 

komanda – 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Agnė Mačiulienė,  

IU mokytojos Aldona 

Žilienė,   

Aušra Petruškevičienė 

Lietuvos 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, 

pedagogai, tėvai 

2022 m. 

gegužės–spalio 

mėn. 

Panevėžio lopšelio-

darželio ,,Vyturėlis“ 

interneto svetainė 

www.vyturelisld.lt  

ir Facebook grupė 

„Auklėtoja 

Auklėtojai” 

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

16. Anglų kalbos būrelio 

užsiėmimai  

Jurgita Bertulienė, 

Lietuvos anglų kalbos 

mokytojų asociacijos 

Ukrainiečiai vaikai Tikslinama Tikslinama Rasa Širmulienė  

8 675 28 522 

 



valdybos narė, anglų 

kalbos pedagogė, 

patyrusi neformaliojo 

ugdymo veiklų ir 

projektų organizatorė ir 

koordinatorė, anglų 

kalbos mokyklos 

Panevėžyje vadovė  

Registracija 

https://www.magistra.lt/

ua-panevezys/ 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.magistra.lt%2Fua-panevezys%2F%3Ffbclid%3DIwAR1pPBL8ScRRtUOEyAJ6gthuLqtMkOPD9iew9IzrMyXYk9pDl1IBaLPwq5I&h=AT1XsgrtPs7o97BDcZI9HwXA51Y9xEyfWoo3vjDqTQLLLlis3PQN73sp9yiMzARU0kdQQA-TGDwJlT0Y3leKeliL7dx7Qz40-gfjLQLqZtRyEv_0cQqmcttV4-2Mub7Ff64
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.magistra.lt%2Fua-panevezys%2F%3Ffbclid%3DIwAR1pPBL8ScRRtUOEyAJ6gthuLqtMkOPD9iew9IzrMyXYk9pDl1IBaLPwq5I&h=AT1XsgrtPs7o97BDcZI9HwXA51Y9xEyfWoo3vjDqTQLLLlis3PQN73sp9yiMzARU0kdQQA-TGDwJlT0Y3leKeliL7dx7Qz40-gfjLQLqZtRyEv_0cQqmcttV4-2Mub7Ff64

