
    

 

    

 
Maloniai kviečiame  

Lietuvos formaliojo švietimo pedagogus, neformaliojo švietimo teikėjus, kultūros centrų, bibliotekų darbuotojus ir 
visus, kuriems yra artima, svarbi, įdomi, reikšminga lietuvių etninė kultūra ir tautinio tapatumo ugdymas,  dalyvauti 

metodinėje konferencijoje 

 

ETNINĖS KULTŪROS BEI TAUTINIO TAPATUMO UGDYMAS IR SKLAIDA XXI A. –  

KODĖL TAI SVARBU? 

 

Konferencija vyks 2018 m. balandžio 4 d.  

Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje-daugiafunkciame centre, J. Marcinkevičiaus g. 1, Seredžiuje, 

Jurbarko r. 

Konferencijos tikslas – remiantis Lietuvos etninės kultūros tyrinėtojų, pedagogų, neformaliojo švietimo teikėjų ir 
kt. sričių specialistų bei praktikų sukaupta patirtimi, aktualinti etninės kultūros bei tautinio tapatumo ugdymo turinį, 
formas ir sklaidą. 

Konferencijos programa 
 

9.00–9.30 Renginio dalyvių registracija 
9.30–10.00 Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis. 
10.00–11.00 Senieji lietuvių papročiai globalėjančiame pasaulyje 

Lietuvos edukologijos universiteto profesorius, etnologas Libertas Klimka 
11.00–11.15 Etninės kultūros pamokos mokykloje – didesnė galimybė pažinti savąjį kraštą 

Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro etninės kultūros 
mokytoja metodininkė Margarita Baršauskienė  

11.15–11.30 Tapatybės raiška jauno žmogaus pasaulyje per lietuvių kalbos pamokas 
Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Elena 

Elzbergienė  
11.30– 11.45 Kai būti patriotu yra gera. Neformaliojo švietimo veiklos ugdant tautinį tapatumą.  

Raseinių r. Ariogalos gimnazijos, Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos istorijos 
mokytojas metodininkas Andrius Bautronis  

11.45–12.15 Kavos pertrauka  
12.15–12.30 Lietuvos mokinių ir jaunimo inovatyvus kraštotyrinis ugdymas  

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus 
metodininkas Arvydas Ščiukaitis  

12.30–12.45 Dainos mūsų gyvenime. Neformaliojo švietimo etninės kultūros ugdymo patirtis. 
Kauno I-os muzikos mokyklos etninės muzikos mokytoja ekspertė, folkloro ansamblio 

„ŽAISA“ vadovė Giedrė Ramunė Pečiulienė  
12.45–13.00 Kaip šeimoje užauginti meilę savo kraštui? 

Kauno technologijos universiteto soc. mokslų dr., mama Asta Žilinskė  
13.00–13.20 Lietuviškųjų vertybių išsaugojimas užsienio lietuvių šeimose  

Vilniaus lietuvių namų lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aušra Dambrauskienė 
13.20–14.40 Ar ir kodėl pasaulio lietuviui svarbus etninės kultūros ugdymas? 

Pasaulio Lietuvių bendruomenės pirmininko pavaduotojas, Rygos lietuvių vidurinės 
mokyklos direktoriaus pavaduotojas neformaliam ugdymui, etnokultūros mokytojas Rolandas 
Žalnierius 

14.40–15.00 Renginio apibendrinimas. Uždarymas. 
 

Konferencijos klausytojus kviečiame registruotis renginių registracijos modulyje  www.semiplius.lt

iki š.m. balandžio 1 d. 

Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo kaina (dalyvio ir klausytojo mokestis) – 2,00 Eur. 

 

                
 

http://www.semiplius.lt/

