
METODINIAI RENGINIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Laikas Vieta Metodininkai, 

registracija 

1. Ugdymo įstaigų 

psichologų metodinis 

pasitarimas 

Akvilija Kiburienė,  

metodinio būrelio pirmininkė 

Ugdymo įstaigų 

psichologai 

2022-10-03 

11.00 val. 

VMA Ginta Martinkienė 

2. Panevėžio vokiečių 

kalbos mokytojų 

metodinio būrelio  

susirinkimas 

Jolanta Skikienė,  
metodinio būrelio pirmininkė 

Panevėžio vokiečių 

kalbos mokytojai 

2022-10-03 

15.00 val.  

Panevėžio  

Juozo Miltinio 

gimnazija 

Rasa Širmulienė 

3. Renginys, skirtas 

Tarptautinei Mokytojų 

dienai paminėti 

 „Sėkmės formulė- 

bendrauti, pažinti, 

džiaugtis kartu su vaiku“ 

Panevėžio Kastyčio 

Ramanausko lopšelio-darželio 

direktorė Alma Petrunina, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Jovita 

Laurinavičienė, socialinė 

pedagogė 

Daiva Ramanauskienė 

Panevėžio Kastyčio 

Ramanausko 

lopšelio- darželio ir 

Panevėžio kolegijos 

bendruomenės 

 

2022-10-05 

10.00 val. 

Laisvės aikštė, 

Panevėžio 

kolegijos kiemas 

Birutė Šinkūnaitė 

 

4. Panevėžio ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, tėvų,  

mokytojų STEAM 

fotogafijų paroda 

,,Kaip aš jaučiuosi’’ 

Panevėžio lopšelio-darželio 
„Gintarėlis“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Dana 
Aliukienė, IU mokytoja 

metodininkė Inga Leonienė, 
PU vyresnioji mokytoja 

Jūratė Paršonienė 

Panevėžio 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

bendruomenės 

2022-10-04–15  Panevėžio 

lopšelio-darželio 

„Gintarėlis’’ 

vidaus erdvės, 

interneto svetainė 

Birutė Šinkūnaitė 

5. Metodinė diena 

,,Atnaujinta 

priešmokyklinio ugdymo 

programa. Planavimo ir 

pasiekimų vertinimo 

praktika.” 

Laimutė Petrauskienė, 
Panevėžio lopšelio-darželio 
,,Žvaigždutė” direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Panevėžio lopšelių- 

darželių 

,,Žvaigždutė“, 

,,Puriena“, 

,,Vyturėlis“, 

,,Taika", ,,Rugelis“, 

,,Diemedis“ PU 

2022-10-06 

13.30 val. 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

,,Žvaigždutė” 

Birutė Šinkūnaitė 

 



mokytojai, direktorių 

pavaduotojai 

ugdymui 

6. Panevėžio anglų kalbos 

mokytojų metodinio 

būrelio  susirinkimas 

Kristina Žiedelienė, 
metodinio būrelio pirmininkė 

Panevėžio anglų 

kalbos mokytojai 

2022-10-10 

15.30 val. 

Panevėžio 

„Žemynos“ 

progimnazija 

Rasa Širmulienė 

7. Panevėžio geografijos 

mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas 

Ligita Kuokalienė,  
metodinio būrelio pirmininkė 

Panevėžio 

geografijos 

mokytojai 

2022-10-11 

15.00 val. 

PŠC konferencijų 

salė 

 

Virginija Juknienė 

8. Panevėžio mokyklų 

bibliotekininkų metodinio 

būrelio susirinkimas 

Živilė Slučkienė,  
metodinio būrelio pirmininkė 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

2022-10-11 

15.00 val.  

VMA Rima Šarkanienė 

9. Panevėžio prancūzų 

kalbos mokytojų 

metodinio būrelio  

susirinkimas 

 

Milda Didžiulienė,  
metodinio būrelio pirmininkė 

Panevėžio prancūzų 

kalbos mokytojai 

2022-10-12 

15.00 val. 

VMA Rasa Širmulienė 

10. Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų meninio ugdymo 

mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas 

Kristina Miliškevičienė, 
metodinio būrelio pirmininkė, 

Rita Vilkienė, Panevėžio 
lopšelio-darželio ,,Dobilas“ 
meninio ugdymo mokytoja 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

meninio ugdymo 

mokytojai 

2022-10-14 

11.00 val. 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

,,Dobilas“ 

Birutė Šinkūnaitė 

11. Metodinė diena  

,,Priešmokyklinio 

ugdymo programos 

įgyvendinimas“ 

Moderatorė - 

Janina Petrulienė, Panevėžio 

lopšelio-darželio ,,Riešutėlis“ 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
 

Panevėžio lopšelių-

darželių 

,,Riešutėlis“, 

,,Aušra“, ,,Žilvinas“, 

,,Dobilas“, 

,,Kregždutė“, 

,,Jūratė“, ,,Papartis“ 

PU mokytojai ir 

direktorių 

pavaduotojai 

ugdymui 

2022-10-17 

14.00 val. 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

,,Riešutėlis“ 

Birutė Šinkūnaitė 

 



12. Metodinė diena  

,,Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų 

ir pažangos vertinimas 

pagal atnaujintą PU 

programą“ 

 

Moderatorė –  

Janina Petrulienė, Panevėžio 

lopšelio-darželio ,,Riešutėlis“ 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
 

Panevėžio lopšelių-

darželių 

,,Riešutėlis“, 

,,Aušra“, ,,Žilvinas“, 

,,Dobilas“, 

,,Kregždutė“, 

,,Jūratė“, ,,Papartis“ 

PU mokytojai ir 

direktorių 

pavaduotojai 

ugdymui 

2022-10-18 

14.00 val. 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

,,Riešutėlis“ 

Birutė Šinkūnaitė 

 

13. Metodinė diena 

 „Išorinio vertinimo 

iššūkiai“ 

Lektorės - 
Panevėžio lopšelio-darželio 

„Aušra“ direktorė Vilma 
Samulionienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
Deimantė Žukauskaitė, 

logopedė Daiva Nakrošienė 
 Moderatorės –  

Panevėžio lopšelio-darželio 
„Puriena“ direktorė Zita 
Kuncienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Brigita 
Kačerauskienė 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Puriena“ 

bendruomenė 

2022-10-18 

13.00 val. 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

„Puriena“ 

Birutė Šinkūnaitė 

 

14. Metodinė diena  

,,Planavimas pagal 

atnaujintą PU programą“ 

Moderatorė -  

Janina Petrulienė, Panevėžio 

lopšelio-darželio ,,Riešutėlis“ 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
 

Panevėžio lopšelių-

darželių 

,,Riešutėlis“, 

,,Aušra“, ,,Žilvinas“, 

,,Dobilas“, 

,,Kregždutė“, 

,,Jūratė“, ,,Papartis“ 

PU mokytojai ir 

direktorių 

pavaduotojai 

ugdymui 

2022-10-19 

14.00 val. 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

,,Riešutėlis“ 

Birutė Šinkūnaitė 

 



15. Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinis susirinkimas 

Rimutė Dauneckienė, 
metodinio būrelio pirmininkė 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros metodinių 

grupių pirmininkai 

 

2022-10-19 

15.30 val. 

 

VMA  Registracija 

internetu 

16. Vokiečių kalbos 

konkursas  

„Kennt ihr gut 

Deutschland?“ 

8-tų kl. mokinių 

komandoms, skirtas 

vokiečių kalbos savaitei 

Lietuvoje  

„Ö kaip vokiškai?“ 

Audronė Survilienė,  
vokiečių kalbos mokytoja 

metodininkė 

Panevėžio 

Kazimiero 

Paltaroko, Vytauto 

Žemkalnio, 

Raimundo Sargūno 

sporto,  Vytauto 

Mikalausko menų 

gimnazijos, 

Panevėžio „Vyturio“ 

progimnazija 

2022-10-19 

13.00 val. 

VMA Rasa Širmulienė 

17. Respublikinė paroda 

„Daržo šeimynėlė“ 

Jurgita Makarovienė,  
Jovita Matkevičienė, 

Panevėžio „Šviesos“ ugdymo 
centro mokytojos 

Lietuvos mokyklų 

skirtingų gebėjimų 

mokiniai 

2022-10-20 Panevėžio 

„Šviesos“ 

ugdymo centras 

Ginta Martinkienė 

18. Matematikos mokytojų 

metodinis susirinkimas 

PŠC metodininkė  
Rima Šarkanienė 

Matematikos 

mokytojų metodinių 

grupių pirmininkai  

2022-10-20 

15.00 val.  

VMA  Registracija 

internetu 

19. Panevėžio biologijos 

mokytojų metodinis 

susirinkimas  

PŠC metodininkė  
Virginija Juknienė 

Panevėžio biologijos 

mokytojai 

2022-10-25 

15.30 val. 

Panevėžio 

„Vilties“ 

progimnazija 

Ramygalos g. 16,  

Panevėžys 

Virginija Juknienė  

20. Tarptautinė 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio amžiaus vaikų, 

pedagogų ir ugdytinių 

tėvų darbų paroda  

,,Mano mylimiausias 

vaisius“ 

Panevėžio lopšelio-darželio 
,,Gintarėlis”  

direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui Dana Aliukienė,  

IU mokytoja  
Lina Šeibokienė 

Lietuvos, Estijos, 

Islandijos ir kitų 

šalių ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

mokyklų mokytojai, 

ugdytiniai, tėvai 

2022-10-10–31  Panevėžio 

lopšelio-darželio 

,,Gintarėlis“ 

erdvės 

Birutė Šinkūnaitė 



 

21. Respublikinis 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo įstaigų 

projektas  

„Ant savo mažų delnų - 

tikėjimo, vilties ir meilės 

švieselę aš nešu“ 

Panevėžio Kastyčio 

Ramanausko lopšelio-darželio 

direktorė Alma Petrunina, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Jovita Laurinavičienė,  

IU mokytoja 

Viktorija Šarkanaitė 

Respublikos 

ikimokyklinių, 

priešmokyklinių, 

pradinio ugdymo 

įstaigų pedagogai, 

vaikai, tėvai 

2022-10-24–31  „Facebook“ 

puslapis „Ant 

savo mažų delnų - 

tikėjimo, vilties ir 

meilės švieselę aš 

nešu“ 

Birutė Šinkūnaitė 

22. Metodinė diena 

,,Žaidimai moko“ 

Rasa Breimelienė, 

Panevėžio lopšelio-darželio 

„Voveraitė“ 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Voveraitė“ 

bendruomenė 

2022-10-27 

13.30 val. 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

„Voveraitė“ 

Birutė Šinkūnaitė 

23. Panevėžio informatikos 

mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas 

Auksė Stasiškienė,  

metodinio būrelio pirmininkė 

IT mokytojai 2022-10-27 

15.30 val. 

VMA Rima Šarkanienė 

24. Respublikinis 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų dainos projektas 

,,Mano darželio daina“ 

Projekto iniciatorės ir 
organizatorės -  

Panevėžio lopšelio-darželio 
,,Gintarėlis’’ IU vyresnioji 

mokytoja Jūratė Paršonienė,  
meninio ugdymo mokytoja 

Kristina Miliškevičienė 

Šalies ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų 

ugdytiniai ir 

mokytojai 

2022 m. 

spalio–

lapkričio mėn. 

Interneto svetainė 

www.gintarelis.lt, 

Panevėžio 

lopšelio – 

darželio 

,,Gintarėlis’’ 

„Facebook“ 

paskyra 

Birutė Šinkūnaitė 

25. Patirtinių logopedinių 

pratybų ciklas  

,,Prielinksnių mokymas“ 

1–3 kl. logopedines 

pratybas lankantiems 

mokiniams   

Jungtinė Panevėžio Šaltinio“, 

„Vilties“ „Saulėtekio“  

progimnazijų, Vytauto 

Žemkalnio, Kazimiero 

Paltaroko gimnazijų švietimo 

pagalbos specialistų grupė 

Panevėžio 

„Šaltinio“, „Vilties“ 

„Saulėtekio“ 

progimnazijų, 

Vytauto Žemkalnio, 

Kazimiero Paltaroko 

gimnazijų 1–3 kl.  

2022 m. spalio 

mėn. 

Dalyvių įstaigos Ginta Martinkienė 

http://www.gintarelis.lt/


logopedines pratybas 

lankantys mokiniai 

 


