
METODINIAI RENGINIAI 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Laikas Vieta Metodininkai 

1. Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų STEAM projektas 

„Pati gražiausia Morė“ 

Panevėžio lopšelio-darželio 

„Voveraitė” mokytoja 

metodininkė 

 Inga Liktorienė, vyr. 

mokytoja  

Asta Drakšienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Rasa Breimelienė 

Respublikos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

ugdytiniai ir mokytojai 

2023-02-01–24  Uždara 

„Facebook“grupė 

„Pati gražiausia 

Morė” 

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

 

2. Respublikinė vaikų kūrybinių 

darbų paroda-konkursas 

„Tautiniai raštai močiutės 

prijuostėje“ 

Panevėžio lopšelio-darželio 

„Varpelis“ IU mokytoja 

metodininkė 

R. Kulienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

E. Mačinskienė 

Respublikos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 2–7 

metų vaikai, pedagogai 

 

2023-02-01– 

2023-03-31 

„Facebook“ uždara 

grupė ,,Tautiniai 

raštai močiutės 

prijuostėje“, 

www.ldvarpelis.lt 
 

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

3. Respublikinis kūrybinis 

projektas  

„Lietuva, mano gimtine...“ 

(ketureilių Lietuvai kūrimas) 

Panevėžio lopšelio-darželio 

„Varpelis“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
E. Mačinskienė 

Respublikos 

ikimokyklinių įstaigų 

švietimo pagalbos 

specialistai ir ugdytiniai 

2023-02-06– 

2023-03-06 

„Facebook“ uždara 

grupė „Lietuva, 

mano gimtine...“, 

www.ldvarpelis.lt 

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

4. Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų STEAM projektas 

„Kuriu stalo žaidimą“ 

Panevėžio lopšelio-darželio 

„Žibutė“ IU mokytojos 

Jolanta Lašinienė, Daiva 

Galvonienė, Inga Zelionkienė 
 

Respublikos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų vaikai, 

jų tėvai, pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

2023-02-15–

2023-05-01 

„Facebook“ grupė 
„Kuriu stalo 

žaidimą“ 

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

5. Mokinių piešinių konkursas 

,,Baltų deivės ir dievai“ 

Panevėžio ,,Žemynos“ 
progimnazijos komanda 

Panevėžio miesto ir 

rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų 1–8, 

I–IV gimnazijų klasių 

mokiniai 

2023-01-20– 

2023-03-10 

Panevėžio 
,,Žemynos“ 

progimnazija 
 

Ginta Martinkienė 

8 612 73 794 

http://www.ldvarpelis.lt/
http://www.ldvarpelis.lt/


6. Ugdymo karjerai renginys 

,,Raktas į sėkmingą karjerą” 

Karjeros specialistė Lijana 

Jankauskė, bibliotekininkė 

Diana Mikšienė 

Panevėžio suaugusiųjų 

ir jaunimo mokymo 

centro 9J, 10J klasių 

mokiniai ir mokytojai 

2023-02-08 Panevėžio 

suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

Lijana Jankauskė 

8 678 46 996 

7. Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų projektas 

„Vaikų  

žiemos olimpinė diena“ 

Panevėžio lopšelio-darželio 

„Pasaka“ vyresnioji judesio 

korekcijos specialistė   

Alina Ranceva 

Respublikos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, mokytojai, 

judesio korekcijos 

specialistai 

2023-02-10–28  Uždara „Facebook“ 

grupė „Vaikų 

žiemos olimpinė 

diena 2023“ 

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

 

8. Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų 

nuotraukų paroda 

 „Aš – mažasis lietuvaitis“ 

Panevėžio lopšelio-darželio 

„Gintarėlis“ IU mokytojos 

Lina Šeibokienė, Rasa 

Nagelienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Dana Aliukienė 

Respublikos 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikai, 

mokytojai ir tėvai 

2023-02-10–

2023-03-15  

Uždara „Facebook“ 

grupė „Aš –

mažasis lietuvaitis“ 

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

9. Viktorina vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

„Lietuva – mano šalelė 

mylima“,  

skirta 

Vasario 16-ajai paminėti 

Panevėžio lopšelių-darželių 

„Vaivorykštė“, „Dobilas“ 

logopedės, meninio 

ugdymo mokytojos 

Panevėžio lopšelių- 

darželių „Vaivorykštė“, 

„Dobilas“ vaikai ir 

mokytojai 

2023-02-13 

10.00 val. 

Panevėžio 

lopšelis- 

darželis 

„Vaivorykštė“ 

Ginta Martinkienė 

8 612 73 794 

10. Respublikinis ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų švietimo pagalbos 

specialistų kūrybinis projektas 

“Emociuko kelionė į garso R 

šalį“ 

Panevėžio  lopšelio-darželio 

„Puriena“ logopedės Daina 

Kanapinskienė, Ingrida 

Petrulaitienė, Simona 

Černiauskienė 

Respublikos švietimo 

įstaigų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikai, 

švietimo pagalbos 

specialistai – logopedai, 

specialieji pedagogai, 

psichologai, mokytojai 

2023-02-15– 

2023-03-15 

VMA Ginta Martinkienė 

8 612 73 794 

 

11. Respublikinis virtualus 

ikimokyklinio ir 

Indrė Navarskienė, Odeta 

Matulienė, Vita Želnytė, 

Respublikos 

ikimokyklinių ir 

2023-02-13–28  Panevėžio lopšelio-

darželio „Vaikystė“ 

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 



priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų projektas  

„Geltona, žalia, raudona – 

Lietuva“ 

Panevėžio lopšelio-darželio 

„Vaikystė“ IU mokytojos, 

Asta Rinkūnienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

priešmokyklinių 

ugdymo įstaigų 

bendruomenės 

interneto svetainė ir 

įstaigos 

„Facebook“ grupė 

 

 

12. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

direktorių pavaduotojų 

ugdymui metodinio būrelio 

susirinkimas 

Lina Zubkienė, metodinės 

grupės pirmininkė 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų direktorių 

pavaduotojai ugdymui 

2023-02-14  

13.00 val. 

PŠC 

 konferencijų salė 

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

13. Panevėžio karjeros specialistų 

metodinio būrelio 

susirinkimas 

Lijana Jankauskė, 

metodinio būrelio pirmininkė 

Panevėžio karjeros 

specialistų metodinio 

būrelio nariai 

2023-02-15 

10.00 val. 

Panevėžio švietimo 

centro padalinys 

Panevėžio 

regioninis STEAM 

atviros prieigos 

centras 

Kniaudiškių g. 40, 

Panevėžys  

Lijana 

Jankauskė 

8 678 46 996 

14. Prancūzų kalbos mokytojų 

metodinio būrelio 

susirinkimas-pasidalijimas 

gerąja patirtimi  

,,Prancūzų kalbos mokymo 

aspektai: bendravimas, 

bendradarbiavimas ir 

kūrybiškumas“ 

Milda Didžiulienė, prancūzų 

kalbos mokytojų metodinės 

grupės pirmininkė bei 

jungtinė lektorių grupė 

Prancūzų kalbos 

mokytojai 

2023 m. 

vasario 15 d. 

13.00 val. 

VMA Zoom Rasa Širmulienė 

8 675 28522 

15. Respublikinis projektas 

„Nuotaikingi, spalvingai 

dekoruoti žodžiai apie 

Užgavėnes“ 

Panevėžio „Šviesos“ ugdymo 

centro mokytojos Jurgita 

Makarovienė, Jovita 

Matkevičienė 

Lietuvos bendrojo ir 

specialiojo ugdymo 

įstaigų mokiniai, 

turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

2023-02-20– 

2023-03-03 

Panevėžio 

,,Šviesos“ ugdymo 

centras 

Ginta Martinkienė 

8 612 73 794 



16. Lietuvos mokinių 

skaitmeninių piešinių virtuali 

paroda-konkursas  

„Šviesa pikselių pasaulyje“ 

 

Šiaulių menų mokyklos 

neformaliojo švietimo 

skyriaus vedėja Vilma 

Ptašinskienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Asta 

Lesauskienė, mokytoja 

metodininkė Eglė Bukienė, 

vyresnioji mokytoja Sandrėja 

Brasaitė, mokytoja Raimonda 

Linkevičienė, mokytoja 

metodininkė Asta 

Lendzbergienė, neformaliojo 

švietimo skyriaus vedėja 

Jūratė Ančerevičiūtė 

Šalies mokytojai ir 

mokiniai 

2023-02-27–

2023-03-20 

VMA Rima Šarkanienė 

8 687 58 270 

17. Interaktyvi pramoga  

priešmokyklinio ugdymo 

vaikams 

„Žaisk ir kalbėk!“,  

skirta Tarptautinei gimtosios 

kalbos dienai 

Panevėžio lopšelio-darželio 

„Pasaka“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Gražina 

Atraškevičiūtė, logopedė 

metodininkė Aida Ratkienė 

Panevėžio  lopšelių-

darželių „Pasaka“, 

„Varpelis“, 

„Nykštukas“ 

priešmokyklinių 

ugdymo grupių vaikai 

2023-02-28 

10.30 val. 

Panevėžio lopšelis-

darželis „Pasaka“  

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

 

18. Panevėžio „Minties“ 

gimnazijos STEAM dalykų 

mokytojų susitikimas su 

Panevėžio regioninio STEAM 

atviros prieigos centro 

metodininkais 

Jungtinė lektorių grupė Panevėžio „Minties“ 

gimnazijos mokytojai 

2023-02-22 

15.30 val. 

Panevėžio 

„Minties“ 

gimnazija 

 

Virginija 

Juknienė 

8 650 62 346 

19. Respublikinis projektas  

„Žaidžiame teatrą“ 

Panevėžio lopšelio-darželio 

„Sigutė“ mokytojos Vitalija 

Lideikienė, Daiva Jankūnienė, 

Miglė Bekevičienė 

Lietuvos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

„Sigutė“ ugdytiniai, 

mokytojai ir tėvai 

2023 m. 

vasario mėn. 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Sigutė“ 

interneto svetainė 

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 



20. Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

ugdytinių, pedagogų ir 

ugdytinių tėvų virtuali 

kūrybinių darbų paroda  

„Statome namą mes…“ 

Mokytojos metodininkės – 

Eglė Adomaitienė, Snieguolė 

Rubienė, 

Panevėžio lopšelio-darželio 

„Draugystė“ gamtosauginis 

komitetas 

Šalies ikimokyklinių 

įstaigų ugdytiniai, tėvai 

ir pedagogai 

 

2023-02-15–  

2023-03-20  

Panevėžio lopšelio-

darželio 

„Draugystė“ 

internetinė svetainė 

www.darzelisdraug

yste.lt 

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

 

21. Respublikinė ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo įstaigų vaikų virtuali 

kūrybinių darbų paroda 

,,Piešiniuose atgyja tarmiški 

žodžiai“,  

skirta paminėti Tarptautinę 

gimtosios kalbos dieną 

Daiva Kuzmienė, Alina 
Cucėnienė, 

Panevėžio lopšelio-darželio 
„Nykštukas“ logopedės 

Respublikos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai, 

pedagogai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

2023 vasario- 

kovo mėn. 

El. albumas 

Panevėžio lopšelio-

darželio 

„Nykštukas” 

interneto svetainėje  

https://www.nykstu

kas.info/ 

 

Birutė Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

22. Respublikinis ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų logopedų ir / 

ar specialiųjų pedagogų 

mokymo priemonių kūrimo 

projektas 

 vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių,  

„L–R ištark mus aiškiai“, 

skirtas Europos logopedo 

dienai paminėti 

Panevėžio lopšelio-darželio 
„Žilvitis“ logopedės Inga 

Komžienė ir Asta Koncienė 

Ikimokyklinių įstaigų  

4–6 metų vaikai, 

turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

2023-03-02 Panevėžio lopšelis-

darželis „Žilvitis“ 

Ginta Martinkienė 

8 612 73 794 

23. Respublikinis kūrybinių darbų 

projektas 

„Kuriu zoologijos sodą“ 

Panevėžio „Šviesos“ ugdymo 
centro logopedė  

Rimantė Užusienienė 

Lietuvos bendrojo ir 

specialiojo ugdymo 

įstaigų mokiniai, 

turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

2023-03-06–31 Panevėžio 

,,Šviesos“ ugdymo 

centras 

Ginta Martinkienė 

8 612 73 794 

 

 

https://www.nykstukas.info/
https://www.nykstukas.info/

