
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA 

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS  

PUNSKO DARIAUS IR GIRĖNO PAGRINDINĖ MOKYKLA IR GIMNAZIJA 

PUNSKO KOVO 11-OSIOS LIETUVIŲ LICĖJUS 

SEINŲ LIETUVIŲ „ŽIBURIO“ MOKYKLA  

 

Metodinių dienų lietuvių etninėse žemėse – Seinuose ir Punske (Lenkija) 

 „BENDRUOMENĖS TRADICIJOS, PAPROTINĖ TEISĖ, ELGESYS IR ETIKETAS“ 

PROGRAMA 
 

2016 m. spalio 27–28 d. 
 

Tikslas – tobulinti mokytojų didaktinę kompetenciją, supažindinant juos su Lietuvos švietimo prioritetais 

2016–2017 m. m., aktyviais regionų etnokultūros židiniais, tautinių bendruomenės tradicijų puoselėjimo 

gerąja patirtimi.  

Dalyviai – Lietuvos ir Lenkijos (Seinų ir Punsko) lietuviškų mokyklų bendruomenės.  

2016 m. spalio 27 d. (ketvirtadienis) 

Laikas Veikla Pranešėjas / vadovas 

9.00–11.00 Mokomoji / pažintinė ekskursija po Seinus ir jų apylinkes. 

Vysk. Antano Baranausko fondo „Lietuvių namai“, 22 Lipca g. 9, 16-500 Seinai (Lenkija) 

11.30–12.00 Dalyvių registracija Meilė Čeponienė, Alė Vilutienė 

12.00–12.05 Sveikinimo žodis Emilija Bugailiškienė, Švietimo ir mokslo ministerijos 

Mokymosi visą gyvenimą departamento neformalaus 

švietimo skyriaus vyriausioji specialistė 

12.05–12.40 „Lietuviškos mokyklos edukacinis 

kryptingumas kitos kultūros aplinkoje“  

Algirdas Vaicekauskas, Seinų lietuvių „Žiburio“ 

mokyklos direktorius, Lenkijos lietuvių draugijos 

pirmininkas  

12.40–13.20 „Etnografinių regionų samprata“ Dr. Vytautas Tumėnas, Lietuvos istorijos instituto 

Etnologijos ir antropologijos skyriaus mokslo 

darbuotojas 

13.20–14.00 „Kalendorinių švenčių turinys ir formos 

bendruomenės tradicijų kontekste“  

Dr. Zita Nauckūnaitė, Lietuvos edukologijos universiteto 

Lituanistikos fakulteto docentė, Ugdymo plėtotės centro 

Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja 

14.00–14.50 Kavos / arbatos pertrauka.  

SEINŲ LIETUVIŲ „ŽIBURIO“ MOKYKLA, 22 Lipca g. 18b, 16-500 Seinai (Lenkija) 

14.50–15.50 Kūrybinis seminaras „Bendruomenės tradicijos, paprotinė teisė, elgesys ir etiketas“. Darbas grupėse: 

I gr. – ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas (Mažeikių lopšelis-darželis „Gintarėlis“, Klaipėdos 

r. Agluonėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“); II gr. – pradinis ugdymas (Alytaus „Sakalėlio“ pradinė 

mokykla); III gr. – pagrindinis ugdymas, gimnazija (Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės 

gimnazija); IV gr. – „Muziejus mokyklai“ / neformalusis ugdymas (Kauno tautinės kultūros centras); 

V gr. – metodinė veikla (vadovai, metodinės veiklos organizatoriai). 

Vysk. Antano Baranausko fondo „Lietuvių namai“, 22 Lipca g. 9, 16-500 Seinai (Lenkija) 

16.00–16.50 Kūrybinis seminaras „Kaip rengti 

integruotus etnokultūros projektus: 

kulinarinis paveldas“ 

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro 

komanda 

17.00–19.00 Vakaronė – Etnografinių regionų ratu. Dalyvauja Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos 

ansambliai – „Gimtinė“, „Šalcinukas“, „Saulutės“, vadovė Angelė Baplauskienė 
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2016 m. spalio 28 d. (penktadienis) 

Laikas Veikla Pranešėjas / vadovas 

8.20–10.30  Mokomoji / pažintinė ekskursija po Punską ir jo apylinkes. 

PUNSKO DARIAUS IR GIRĖNO PAGRINDINĖ MOKYKLA IR GIMNAZIJA 

11 Marca g. 16, 16-515 Punskas (Lenkija)  

10.30–11.00 Dalyvių registracija Meilė Čeponienė, Alė Vilutienė 

11.00–11.05 Sveikinimo žodis Rūta Stanaitienė, Švietimo ir mokslo ministerijos 

Užsienio lietuvių skyriaus vyriausioji specialistė 

11.05–11.40 „Etninė kultūra mokyklos bendruomenės 

gyvenime“ 

 

Aldona Vaicekauskienė, Lenkijos lietuvių etninės 

kultūros draugijos pirmininkė, 

Irena Marcinkevičienė, Punsko Kovo 11-osios 

lietuvių licėjaus direktorė, 

Jonas Vydra, Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos ir 

gimnazijos direktorius, Lenkijos Lietuvių 

bendruomenės valdybos pirmininkas 

11.40–12.20 „Gimtoji kalba ir tarmė kaip tautinio 

tapatumo ženklai kitos kultūros aplinkoje“ 

Dr. Juozas Pabrėža, Šiaulių universiteto docentas  

12.20–13.00 „Tradicijų (ne)laisvėje: savi ir svetimi 

kultūros ženklai“ 

Dr. Zita Nauckūnaitė 

13.00–13.30 Kavos / arbatos pertrauka 

13.30–13.50 Kūrybinis seminaras „Etninės kultūros 

reikšmė formuojant bendruomenės tradicijas, 

elgesį ir etiketą“. Viktorina „Pažink mano 

kraštą Mažąją Lietuvą“ bendruomenės 

tradicijų kontekste 

Rasa Gailiuvienė, Šilutės rajono etninės kultūros 

mokytojų/ugdytojų metodinio būrelio pirmininkė, 

Šilutės r. Juknaičių pagrindinės mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, folkloro 

ansamblio „Skalviai“ vadovė 

13.50–14.15 „Etninės kultūros gyvastis Lietuvoje“ Virginijus Jocys, Etninės kultūros globos tarybos prie 

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas  

14.15–14.35 Kūrybinis seminaras. Vilniaus Senvagės 

gimnazijos patirtis: „Auginame giminės 

medį“ 

Rūta Čėsnienė, Vilniaus Senvagės gimnazijos 

mokytoja metodininkė, Lietuvos etninės kultūros 

ugdytojų sąjungos pirmininkė, 

Daiva Lebednikaitė, gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja 

14.35–15.00 Metodinių dienų „Bendruomenės tradicijos, 

paprotinė teisė, elgesys ir etiketas“ 

apibendrinimas 

Laima Rutkauskienė, Švietimo ir mokslo ministerijos 

Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė 

 

Pamokų ciklo ,,Bendruomenės tradicijos, paprotinė teisė, elgesys ir etiketas“ aprašai. 

Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams 

(mokytojo knyga).  

Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos pradinio ugdymo pedagogams (mokytojo knyga).  

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa. 

Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa. 

 

RYŠIAMS: 

Metodinių dienų programos turinio klausimais – dr. Zita Nauckūnaitė, Ugdymo plėtotės centro Kalbų ir meninio 

ugdymo poskyrio vedėja, tel. +370  210 9827, el. p. Zita.Nauckunaite@upc.smm.lt. 

Metodinių dienų organizavimo klausimais: 

 Meilė Čeponienė, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė, tel. +370  277 9881, 

el. p. Meile.Ceponiene@upc.smm.lt, 

 Alė Vilutienė, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė, tel. +370  277 2194, el. 

p. Ale.Vilutiene@upc.smm.lt. 

https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/2657
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8742&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8742&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8743&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8744&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8745&p_k=1
mailto:Meile.Ceponiene@upc.smm.lt

