ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA
S.Dariaus ir S.Girėno g. 22, Šiauliai, tel/faks. (841) 55 2560
el. paštas rastine@geguziai.lt, www.geguziai.lt

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRAS
Pakalnės g. 6A, Šiauliai, tel. (841) 52 6045
el. paštas sv.centras@siauliai.lt, www.svcentras.lt

TARPTAUTINĖ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

Europos kultūrų įvairovė
KVIETIMAS-PROGRAMA

Konferencija skiriama tarptautinio Erasmus+ tarpmokyklinės Strateginės partnerystės projekto
„Vietiniai Europos paveldo ir vertybių atspindžiai“
partnerių susitikimui Lietuvoje pažymėti

2016 m. gegužės 4 d.
Šiauliai

Kviečiame pradinių, pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų pedagogus,
vadovus, socialinius darbuotojus, specialiojo ugdymo pedagogus, kolegijų, universitetų dėstytojus, mokinius
ir studentus dalyvauti tarptautinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje, kuri vyks 2016 m. gegužės 4 d.,
10.00 val., Šiaulių Gegužių progimnazijoje.

Konferencijos darbo formos:
Pranešimai, darbas grupėse, diskusijos.

KONFERENCIJOS PROGRAMA
9.00 – 10.00

Dalyvių registracija, susipažinimas su mokykla.

10.00 – 13.00

Konferencijos atidarymas, plenarinis posėdis (aktų salė).

13.00 – 13.45

Pietūs.

13.45 – 15.30

Darbas grupėse.

15.30 – 16.00

Diskusijos. Konferencijos uždarymas.

16.00 – 17.00

Tradicinių lietuviškų patiekalų pristatymas.

Dailės galerijoje „Erdvė“ (I a.) bus eksponuojama:
Fotografijų paroda „Pasaulio kultūros dienos ištakos ir dabartis“.
Paroda parengta bendradarbiaujant su Taikos vėliavos komitetu, Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto prie
JT padaliniu Lietuvoje, Tarptautinio judėjimo už Pasaulio kultūros dieną su Taikos vėliava organizaciniu
komitetu ir Lietuvos Rericho draugija.
Respublikinio projekto „Mano Lietuva“
mokinių piešinių paroda – konkursas „Laisvės angelas Lietuvos vaikų širdyse“,
skirta įamžinti ir pagerbti iškilias Lietuvos istorines asmenybes.

Tarptautinė metodinė – praktinė konferencija
„EUROPOS KULTŪRŲ ĮVAIROVĖ“
2016 m. gegužės 4 d.
PLENARINIS POSĖDIS
10.00-10.15 Muzikinis sveikinimas konferencijos dalyviams. Šiaulių Gegužių progimnazijos choras
„Strazdanėlės“ (vadovė Raimonda Janulienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos muzikos mokytoja), šokio
kolektyvas „Karuselė“ (vadovė Daiva Virakienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos šokio mokytoja).
10.15-10.30 Kultūringos asmenybės link. Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė.
10.30-12.30 Europos šalių kultūros paveldo, tradicijų ir vertybių pristatymas:
Portugalija. Maria Guiomar Ferreira da Silva, mokyklos direktorė, projekto koordinatorė; Alexandra
Sofia de Moura Santos, mokytoja;
Lenkija. Anna Pakura, projekto koordinatorė; Anna Martyne, mokytoja;
Graikija. Ermioni Vasileiadou, mokyklos direktorė; Sotirios Gkalipis, projekto koordinatorius;
Turkija. Fikret Öznalçin, mokyklos direktorius; Recep Akçakaya, projekto koordinatorius; Siddik
Şirikçi, mokytojas; Gökhan Kocabaş, mokytojas;
Škotija. Karen Boyd, projekto koordinatorė; Michelle Martin, mokytojas;
Ispanija. Amparo Torrents, projekto koordinatorė; Susannah Claire Chamberlain, mokytoja;
Prancūzija. Séverine Louat, projekto koordinatorė;
Lietuva. Edita Montvilienė, projekto koordinatorė; Ingrida Kačinskienė, mokytoja.
12.30-13.00 Diskusija „Ką aš sužinojau apie Europos šalių paveldą, tradicijas ir vertybes?“. Sergejus
Staponkus, Šiaulių Gegužių progimnazijos istorijos mokytojas.
DARBAS GRUPĖSE:
(3 grupės, trukmė po 30 min.)
1. Molio plastika. Lina Lušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinio ugdymo, dailės mokytoja
metodininkė, Šiaulių Gegužių progimnazija (Nr. 123 kab.).
Keramika – pati natūraliausia ir prieinamiausia meno sritis, ugdanti vaiko saviraišką bei estetinį suvokimą.
Čia susipažįstama su formomis, lavinami lytėjimo ir regėjimo pojūčiai, įvaldomas darbas pirštų galiukais.
Darbas su moliu ramina, harmonizuoja ir išlaisvina kūrybines galias. Čia iš beformės molio masės užgimsta
realus gaminys, prie kurio galima prisiliesti ne tik rankomis, bet visa savo jausmų ir nuotaikų palete. Molis
leidžia sukurti kažką iš nieko. Jis leidžiasi daugybę kartų minkomas ir perminkomas. Čia lengva kurti ir
griauti – dirbant su moliu lengva keisti jo formą.
2. Lietuviškos virtuvės kepiniai. Aušra Lučinskienė, dailės mokytoja metodininkė, Šiaulių Gegužių
progimnazija (Nr. 122 kab.).
Lietuviška virtuvė – paplitusi kulinarinių tradicijų visuma, turinti panašumų į kitas aplinkinių tautų virtuves
bei pasižyminti savitumu. Kūčiukai – tradicinis lietuvių Kūčių vakarienės patiekalas. Tai nedideli, prėskūs,
truputį saldūs miltiniai mielinės tešlos kepinėliai su aguonomis. Kūčiukų svarba per šventes yra ne mažesnė
nei pačios duonos, lietuvių garbinamos nuo seniausių laikų.
3. Ornamentika. Vita Žabarauskaitė, dailės mokytoja metodininkė, Šiaulių Gegužių progimnazija (Meno
sodo auditorija).
Mandala (reiškia ratas, diskas, sfera) yra apskritimo arba kvadrato formos geometrinė kompozicija,
simboliškai vaizduojanti tam tikrą dvasinę, kosminę arba psichologinę tvarką. Joje simboliškai atsispindi
visos visatos arba atskirų jos dalių pilnatvė. Mandala gali padėti susisiekti su asmenybės centru siekiant
pažinti kiekvieno asmens unikalų individualumą. Mandalų piešimas šiandieniniame mūsų pasaulyje gali būti
atsietas nuo dvasinės praktikos ir pasitelkiamas kaip psichologinė savianalizės priemonė, meno terapijos
rūšis.

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS:
Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė,
Edita Montvilienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja, Erasmus+ tarpmokyklinės
Strateginės partnerystės projekto koordinatorė,
Reda Zalogienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Rita Tamašauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Lina Lušienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Ingrida Kačinskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos anglų kalbos mokytoja, Erasmus+ tarpmokyklinės
Strateginės partnerystės projekto grupės narė.

KONFERENCIJOS DATOS:
 Konferencijos dalyviai Švietimo centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija“
(www.semiplius.lt) registruojasi iki 2016-05-01.


Konferencija vyks 2016-05-04, Šiaulių Gegužių progimnazijoje.

Konferencijos mokestis:
Konferencijos dalyvio mokestis – 2 Eur.


Mokestį galima sumokėti konferencijos dieną grynais.



Biudžetinės įstaigos pavedimą atlieka į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113.



Pavedimu klausytojai iš asmeninių lėšų gali mokėti į sąskaitą: Nr. LT73 7300 0100 8725 3055.

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras, įm. kodas 300056938, bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300
nurodant „Gegužių konferencijai gegužės 4 d.“. Jei mokėjote iš asmeninės sąskaitos pavedimu, prašome
turėti pavedimo kopiją.
Konferencijos dalyviams bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimai.

Kontaktams:
Adresas: S.Dariaus ir S.Girėno g. 22, Šiauliai. LT 78302.
Telefonai: (841) 55 2560 (progimnazijos raštinė), (841) 390635 (progimnazijos direktorius), (841) 55 2629
(progimnazijos pavaduotojai).
El.paštas: rastine@geguziai.lt
Interneto svetainė http://www.geguziai.lt/

