
  
 

15.45–16.40 Pirmininkės: Daiva Briedienė, Alė Vilutienė (Ugdymo 

plėtotės centras) 

Kūrybinė laboratorija. Etninės kultūros pamokos 

epizodas mokyklos Etninės kultūros savaitėje 2015 

Rūta Čėsnienė (Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos 

pirmininkė, Vilniaus Senvagės gimnazijos lietuvių kalbos ir 

teatro mokytoja metodininkė). Lietuvos etninės kultūros 

ugdytojų sąjungos veiklos  kryptys Etnografinių regionų 

metais 

Edita Juozėnienė (Vilniaus lietuvių namų technologijų 

mokytoja metodininkė). Etninės kultūros savaitės epizodas  

Irena Staknienė (Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos, 

Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos dailės 

mokytoja ekspertė. Etninės kultūros pamokos epizodas 

16.40 -17.00 Diskusijos, konferencijos apibendrinimas. 

Pažymėjimų įteikimas 
 

Į konferenciją registruotis čia.  
 

ASMUO RYŠIAMS – Alė Vilutienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio 

įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, tel. (8 5)  277  2194,   el. 

paštas: ale.vilutiene@upc.smm.lt                         

 

 

ORGANIZATORIAI: 

  
 

 

 

2015-IEJI – ETNOGRAFINIŲ  REGIONŲ  METAI  

KONFERENCIJA 

 

Etnografinių regionų  identiteto pagrindai 

kaip ugdymo turinys  

nacionalinei vienybei puoselėti 

 

2015 m. kovo 19 d. (ketvirtadienis) 

Lietuvos edukologijos universiteto 

Socialinės edukacijos fakultetas,  

Ševčenkos g. 31, Aktų salė (I a.), Vilnius 
 

K V I E T I M A S 

Kviečiame formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų vadovus, 

savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistus, atsakingus už etninės 

kultūros ugdymą, švietimo centrų metodininkus, atsakingus už etninę kultūrą ir 

metodinę veiklą, etninės kultūros mokytojus, įvairių dalykų mokytojus, etninę 

kultūrą integruojančius į ugdymo procesą, etninės kultūros mokslininkus, tyrėjus 

ir puoselėtojus, būsimuosius etninės kultūros specialistus ir jų rengėjus, 

vyriausybinių, nevyriausybinių, visuomeninių organizacijų atstovus. 

Konferencijos tikslas. Bendradarbiaujant su universitetu 

susipažinti su etnografinio regiono kultūros paveldo svarba europiniame 

kontekste ir galimybėmis regione ugdyti tautinį identitetą, gilinti ugdymo 

turinį. Aptarti etnokultūrinio ugdymo aktualijas, iššūkius regione, pasidalyti 

patirtimi ir numatyti etninės kultūros ugdymo veiklas ir priemones, skirtas 

2015-aisiais minimiems Etnografinių regionų metams ir Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 25–mečiui paminėti.   

http://www.leu.lt/lt/leu_nk2015/nk2015_er_identiteto_pagr/nk2015erip_registracija.html
mailto:ale.vilutiene@upc.smm.lt
http://www.google.lt/imgres?imgurl=http://vfm.lt/wp-content/uploads/2013/10/LEU.jpg&imgrefurl=http://vfm.lt/?page_id%3D2612&h=120&w=171&tbnid=vous8oQcGUOOJM:&zoom=1&docid=lDSkmnJfRq0FXM&ei=mzvjVNzjKYjEPMXFgNAE&tbm=isch&ved=0CCoQMygHMAc


  
 

8.00–9.00 Dalyvių registracija. Kava 

9.00–9.30 
Pirmininkai: prof. Giedrė Kvieskienė, Lietuvos edukologijos 

universiteto Socialinės edukacijos fakulteto profesorė, ir 

Nerijus Leonas Zakarys, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro 

istorijos mokytojas metodininkas 

Sveikinimo žodis  

Lietuvos edukologijos universiteto rektorius akademikas 

Algirdas Gaižutis  

Švietimo ir mokslo viceministrė dr. Natalja Istomina  

9. 30–10.20 
Virginijus Jocys (Etninės kultūros globos tarybos 

pirmininkas). 2015-aisiais minimų etnografinių regionų 

metų renginiai ir kasdienybė  

Rolandas Zuoza (Švietimo ir mokslo ministerija). 

Etninės kultūros specialistų indėlis pasitinkant 

Nepriklausomybės atkūrimo 25–metį 

Milda Valančiauskienė (Lietuvos nacionalinė UNESCO 

komisija). UNESCO nematerialaus kultūros paveldo 

apsaugos imperatyvai ir rekomendacijos 

10.20–11.40 
Pirmininkės: dr. Jolanta Kisielytė-Sadauskienė, LEU Dainų ir 

šokių ansamblio „Šviesa“ meno vadovė,  Lietuvos liaudies 

kultūros centro vyr. specialistė, ir Irena Staknienė, Vilniaus 

Gerosios Vilties progimnazijos, Vilniaus Abraomo Kulviečio 

vidurinės mokyklos dailės mokytoja ekspertė.  

Doc. dr. Rima Bakšienė (Lietuvių kalbos institutas). Lietuvos 

tarmės: XXI amžiaus pokyčiai 

Dr. Bronė Stundžienė  (Literatūros ir tautosakos institutas). 

Aukštaičių tradicinė kultūra: kas jungia ir kas skiria 

Gražina Kadžytė (Literatūros ir tautosakos institutas). 

Aukštaitiško mentaliteto atšvaitų paieškos tautosakos 

tekstuose 

Dr. Žilvytis Šaknys (Lietuvos istorijos institutas). 

Aukštaitijos kalendorinės šventės 

11.40–12.30 PIETŪS   

12.30–14.10  Pirmininkai: Angelė Tamulevičiūtė, LEU Socialinės 

edukacijos fakulteto prodekanė, ir Valentinas Šapalas, 

Vilniaus savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto 

departamento vyriausiasis specialistas 

Prof. Daiva Vyčinienė (LMTA). Regioninių muzikinio 

folkloro savitumų išryškinimo svarba formuojant tautinę 

tapatybę: teorija ir praktika 

Dr. Gaila Kirdienė (LMTA). Tradicinis instrumentinis 

muzikavimas Aukštaitijos vaikų ir jaunimo ugdyme 

Dr. Dalia Urbanavičienė (LMTA). Etnografinių regionų 

choreografinis folkloras etnokultūrinio ugdymo 

programose: plėtros galimybės.  

Prof. Giedrė Kvieskienė, doc.dr. Sigita Burvytė (LEU). 

Kūrybinės ir socialinės industrijos etninio identiteto 

ugdymuisi 

14.10 –14.30 Kavos pertrauka  

14.30–15.45 Pirmininkės: doc.dr. Sigita Burvytė, LEU SEF Socialinio 

ugdymo katedros vedėja, ir Dalia Čiupailienė, Vilniaus šv. 

Kristoforo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, technologijų 

mokytoja ekspertė  

Vida Šatkauskienė (LLKC). Lietuvos liaudies kultūros 

centras – į pagalbą etninės kultūros ugdytojui 

Marytė Liugienė (Vilniaus etninės kultūros centras). Vilniaus 

etninės kultūros centro veikla mokyklai 

Muziejų asociacija. Lietuvos muziejų asociacijos projekto 

„Muziejų kelias“ pristatymas 

Birutė Kazlauskienė (Lietuvos nacionalinis muziejus). 

Muziejaus programos, veikla ugdymo įstaigoms 

Etnografinių regionų metais 

 


