
METODINIAI RENGINIAI 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Laikas Vieta Metodininkai, 

registracija 

1. Respublikinis 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų ankstyvojo 

amžiaus vaikų projektas 

,,Katu katu katutes“ 

Projekto organizatorės - 

Panevėžio lopšelio-darželio 

„Vaikystė“ IU mokytojos  

Janina Globienė, Daiva 

Balčiūnienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Asta 

Rinkūnienė 

Šalies ikimokyklinio 

ugdymo, meninio 

ugdymo mokytojai, 

ugdytiniai ir jų 

šeimų nariai 

2022-11-03–30 Uždara 

„Facebook“ grupė 

„Katu, katu 

katutes“ 

Birutė Šinkūnaitė 

 

2. Panevėžio dailės 

mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas 

Vaida Vaitkevičiūtė, 

Panevėžio dailės mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Panevėžio dailės 

mokytojai 

2022-11-03 

11.00 val. 

Panevėžio Juozo 

Balčikonio 

gimnazija 

Simona Masilionytė 

3. Panevėžio ugdymo 

įstaigų psichologų 

susirinkimas  

„Sveikatos, lytiškumo ir 

rengimo šeimai ugdymas: 

ką gali psichologas“ 

Elvira Vaisiauskienė, 

Panevėžio 5-osios gimnazijos 

psichologė 

Panevėžio ugdymo 

įstaigų psichologai 

2022-11-04 

10.00 val. 

Panevėžio 5-oji 

gimnazija 

Ginta Martinkienė 

4. Panevėžio šokio mokytų 

metodinio būrelio 

susirinkimas 

Agnė Šidlauskaitė, 

Panevėžio šokio mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Panevėžio šokio 

mokytojai 

2022-11-09 

14.00 val.  

VMA  Simona Masilionytė 

5. Matematikos mokytojų 

metodinis pasitarimas 

„Matematikos pasiekimų 

gerinimas“ 

 

Rima Šarkanienė,  

PŠC metodininkė 

Panevėžio 

matematikos 

mokytojai 

Dalyvavimas 

būtinas! 

2022-11-10 

15.00 val.  

PŠC  

konferencijų salė 

Rima Šarkanienė 

6. Respublikinis 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų projektas 

Panevėžio Kastyčio 

Ramanausko lopšelio-darželio 

Šalies 

priešmokyklinio 

2022-11-04–30 Sukurta video 

medžiaga bus 

platinama 

Birutė Šinkūnaitė 

 



„Skaičiai mūsų žaidimų 

aikštelėje“ 

komanda: direktorė Alma 

Petrunina, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Jovita Laurinavičienė, 

PU mokytojos  
Jolita Lungienė ir Regina 

Račkauskienė  

ugdymo įstaigų 

bendruomenės 

projekto 

dalyviams 

7. Panevėžio švietimo 

įstaigų mokytojų, 

švietimo pagalbos 

specialistų, ugdytinių ir 

jų tėvų projektas -

iniciatyva 

 „Pasveikink panevėžietį“ 

 

Projekto-iniciatyvos 
koordinatorės: Panevėžio 

lopšelio-darželio 
„Žvaigždutė“ direktorė 

Jurgita Ablėnė, Panevėžio 
lopšelio-darželio „Diemedis“ 

direktorė Audronė 
Mikolajūnienė,  Panevėžio 

lopšelio-darželio „Voveraitė“ 
direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Rasa Breimelienė, 
Panevėžio „Šaltinio“ 

progimnazijos mokytoja 
Greta Šukienė, Panevėžio 
Vytauto Mikalausko menų 
gimnazijos mokytoja Justė 

Širmulė, Panevėžio mokymo 
centro Restoranų ir viešojo 
maitinimo skyriaus vedėja 

Justina Butkevičiūtė 

Panevėžio švietimo 

įstaigų 

bendruomenės 

2022-11-04–31 „Facebook“ grupė 

„Pasveikink 

panevėžietį“ 

Birutė Šinkūnaitė 

8. Respublikinis 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo įstaigų 

projektas  

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 m. 

lapkričio- 

gruodžio mėn. 

Panevėžio 

Kastyčio 

Ramanausko 

lopšelio-darželio 

internetinė 

svetainė ir 

Birutė Šinkūnaitė 



„Ant savo mažų delnų - 

tikėjimo, vilties ir meilės 

švieselę aš nešu“    

„Facebook“ 

paskyra 

9. Panevėžio karjeros 

specialistų metodinio 

būrelio susirinkimas 

Panevėžio karjeros specialistų 
metodinio būrelio pirmininkė 

Giedrė Valaitienė 

Panevėžio karjeros 

specialistai 

2022-11-14 

15.00 val. 

PŠC Simona Masilionytė 

10. Panevėžio istorijos 

mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas 

Jūratė Jankevičienė, 
Panevėžio istorijos mokytojų 
metodinio būrelio pirmininkė 

Panevėžio istorijos 

mokytojai 

2022-11-15 

15.00 val. 

PŠC 

 

Simona Masilionytė 

11. Tarpmokyklinė ZOOM 

viktorina specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams 

 ,,Didžiuojuosi savo 

šalimi“  

 

Jungtinė Panevėžio „Šaltinio“, 

„Vilties“ „Saulėtekio“ 

progimnazijų, Vytauto 

Žemkalnio gimnazijos švietimo 

pagalbos specialistų grupė 

Panevėžio „Šaltinio“, 

„Vilties“ „Saulėtekio“ 

progimnazijų, Vytauto 

Žemkalnio gimnazijos 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintys 

mokiniai 

2022-11-17 

12.00 val. 

VMA Ginta Martinkienė 

12. Metodinė diena 

,,Socialinių-emocinių 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų įgūdžių lavinimo 

programa ,,Kimochi“ 

Panevėžio lopšelio-darželio 
,,Diemedis“ IU mokytoja 

Raminta Užusienienė, 
direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Diana Baltrėnienė 

Panevėžio lopšelio-

darželio ,,Diemedis“ 

ir Panevėžio raj. 

Naujamiesčio 

lopšelio-darželio 

,,Bitutė“ mokytojai 

2022-11-17 

10.00 val. 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

,,Diemedis“ 

Birutė Šinkūnaitė 

13. Panevėžio mokyklų 

specialiųjų pedagogų, 

logopedų metodinis 

pasitarimas 

Judita Butkevičienė, 
Panevėžio „Vyturio“ 

progimnazijos specialioji 
pedagogė, logopedė  

Panevėžio mokyklų 

specialieji 

pedagogai, 

logopedai 

2022-11-17 

15.00 val. 

VMA  Ginta Martinkienė 

14. Panevėžio teatro 

mokytojų metodinio 

būrelio susirinkimas 

Panevėžio švietimo centro 
metodininkė Simona 

Masilionytė 

Panevėžio teatro 

mokytojai 

2022-11-22 

15.00 val. 

PŠC 

 

Simona Masilionytė 

15. Panevėžio ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, tėvų, 

mokytojų STEAM 

fotogafijų paroda  

Panevėžio lopšelio-darželio 
„Gintarėlis“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Dana 
Aliukienė, IU mokytoja 

metodininkė Inga Leonienė, 

Panevėžio 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

bendruomenės 

2022-11-22–30 Panevėžio 

lopšelio-darželio 

„Gintarėlis’’ 

vidaus erdvės, 

interneto svetainė 

Birutė Šinkūnaitė 



,,Kaip aš jaučiuosi’’    PU vyresnioji mokytoja 
Jūratė Paršonienė 

 

16. Respublikinio ilgalaikio 

projekto  

,,Inovatyvūs bendravimo 

ir bendradarbiavimo 

būdai: vaikai – tėvai –

mokytojai – specialistai“ 

nuotolinė ZOOM  

respublikinė viktorina 

,,Žaidžiu žodžiu" 

Panevėžio lopšelio-darželio 
„Draugystė“ logopedė 

metodininkė Jurgita Pakšytė, 
lopšelio-darželio „Draugystė“ 
ir lopšelio-darželio „Varpelis“ 

logopedė metodininkė 
 Ingrida Švanė 

Respublikos 

ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų 

logopedai, 

dalyvaujantys 

projekte 

2022-11-23 

9.30 val. 

Projekto dalyvių 

įstaigos 

Ginta Martinkienė 

17. Respublikinis 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų projektas 

,,Skambanti daina - graži 

vaikų kalba“ 

Panevėžio lopšelio-darželio 

„Kregždutė“ meninio ugdymo 

mokytoja Vaiva Kubilienė, 

vyr. logopedė Loreta 

Šleikuvienė, projekto 

koordinatorė - direktoriaus 

pavaduoja ugdymui Renata 

Stakėnienė 

Šalies ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

meninio ugdymo 

(muzikos) 

mokytojai, pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

ugdytiniai ir jų 

šeimų nariai 

Nuo  

2022-11-21  

iki  

2022-12-02 

„Facebook“ grupė 

„Skambanti daina 

- graži vaikų 

kalba“ 

Birutė Šinkūnaitė 

 

 

 


