ŠIAULIŲ MOKSLEIVIŲ NAMAI
2014-2015 M.M. PASIEKIMŲ RESPUBLIKINIUOSE IR TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE
SUVESTINĖ
Renginio tipas
Tarptautiniai renginiai

Parodos






Šiaulių miesto
renginiai

SUORGANIZUOTA 88 renginiai:
Svarbiausi renginiai
Kiti
 X-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Baltoji
varnelė 2014“
 Baltijos šalių vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos
konkursas „Dainuok, žiemužėle“
24
 Respublikinė vaikų kūrybinių darbų paroda-konkursas „Saugus
3 šiaulių
eismas, aš ir vasara – 2014“.
miesto
 Moksleivių namų mokinių darbų paroda miesto vitrinose.
5
 Mokytojų kūrybinių darbų paroda.
Moksleiv  Mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Apvalainas
ių namų
obuoliukas“
1
 Moksleivių namų kūrybinių darbų paroda-konkursas
respubliki
„Languota, dryžuota, raštuota“.
nė
 Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių
15
darbų paroda-konkursas „Spalvota svajonė“
vietinės
 Respublikinė švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių
reikšmės
darbų paroda-konkursas „Aukštyn kojom“.
 Šiaulių moksleivių namų fotografijų paroda-konkursas „Mano
gyvūnėlis“.
 Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių
darbų paroda-konkursas ,,Suknelė“.
 Paroda „Snaigių šokis“
 Dailės studijos mokinių piešinių paroda „Rudens mozaika“
 Dailės studijos mokinių piešinių paroda „Žiemos fantazijos“.
 Paroda „Žiemužėlė už lango“
 Paroda „Mamytė mylimiausia“
 Paroda „Mano svajonių namas“
 Dailės studijos mokinių piešinių paroda „Mano mamytė“
 Mados ie elgancijos studijos mokinių darbų paroda „Damos“.
 Piešinių paroda „Parskrido“
 Dailės studijos mokinių piešinių paroda, skirta Žemės dienai.
 Paroda „Linskmieji katinėliai“.
 Koliažų paroda „Mano Lietuva“.
 Dailės studijos mokinių piešinių paroda „Širdelė Valentinui“.
 Dailės studijos mokinių piešinių paroda Viešosios bibliotekos
Aido filiaile „Spalvotas pasaulis“
 Dailės studijos mokinių piešinių paroda Viešosios bibliotekos
Aido filiaile „Aš - Europietis“
11
 Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai skirtas renginys
„Rudens pamokos“.
 Moliūgų šventė.
 Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų pradinių klasių
mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Saugus eismas, aš
ir vasara – 2014“.

Kiekis
2

Mokytojų patirties
sklaidos užsiėmimai

4

Akcijos

6

Respublikiniai
renginiai

3

Moksleivių namų
renginiai

26

 Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų pradinių klasių
mokinių kūrybinių darbų parodos-konkurso „Saugus eismas, aš
ir vasara – 2013“ uždarymas.
 Akcija „Piešimas ant sniego“
 Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių
darbų paroda-konkursas „Spalvota svajonė“
 Lieporių mikrorajono mokyklų šiuolaikinių šokių festivaliskonkursas „Pavasario garsai“.
 Konkursas „Kalendorių įvairovė“.
 Jubiliejinis koncertas „Asorti šokio simfonija“ – Šiuolaikinių
šokių kolektyvui „Asorti“ 20 metų.
 Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių
darbų paroda-konkursas ,,Suknelė“.
 Spektaklio pagal B. Brechto pjesę „Kaukazo kreidos ratas“
premjera.
 Mokytojų kūrybinių darbų paroda
 Patirties sklaidos užsiėmimas „Paveikslas iš servetėlių su
gėlėmis“
 Angelų fotosesija.
 Exlibris. Sausos adatos technika. „Moksleivių namams 60“
 „Saugiai į mokyklą, saugiai į namus“
 „Atmintis gyva, nes liudija“
 „Palinkėjimai mokytojams klevo lapuose“
 „Neišmesk manęs“ (Kalendorių rinkimo akcija)
 Pagalba „Šiaulių letenėlei“
 Akcija „Piešimas ant sniego“
 Respublikinė vaikų kūrybinių darbų paroda-konkursas „Saugus
eismas, aš ir vasara – 2014“.
 LSŠF reitingo varžybos ir sportinių šokių čempionatas
„Šiauliai 2015“.
 Respublikinė mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas
„Aukštyn kojom“
 Koncertas „Žiemos linksmybės“.
 Vaikų ir jaunimo teatro studijos „Kompanija šauni“ Nominacijų
vakaras.
 Pilietiškumo pamoka
„Gyvenkit laisvi ir laimingi“, skirta įprasminti sausio 13-osios
įvykius.
 Popietė, skirta Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms
paminėti
 Varžybos-naujokų gimtadienis „Žiemužės taurė“.
 Varžybos „Rudenėlio taurė“
 Moksleivių namų seniūnų ir seniūnų pavaduotojų išvyka į
Anykščius.
 Diskoteka „Helovino vakarėlis“
 Tolerancijos diena. Knyga.
 Talentų vakaras.









Spektakliai

1

Edukaciniai
užsiėmimai tėveliams

4

Seminarai

2

Projektai

5

Akcijos

4

Kalėdinė mugė.
Kalėdinis rytmetys su Diemedėliu.
Kino dienos.
Seniūnų ir seniūnų pavaduotojų susirinkimas.
Kalėdinės dovanėlių dirbtuvės
Naktis Moksleivių namuose
„Žaidimų mugė“ – popietė-konkursas, dėl žaidimų karaliaus
titulo.
 „Venecijos kaukių karnavalas“.
 Vaikų Velykėlės Moksleivių namuose ir mikrorajone.
 Kalendorių svetainės atidarymas.
 Vokalinio-instrumentinio ansamblio „Mozaika“ popietė
Mamyčių dienai.
 Mados ir elegancijos studijos „Žavesys“ edukacinė pamoka
klubo būrelių mokiniams „Tautinės juostelės pynimas“
 Sportinių šokių kolektyvo „Svingas“ šokėjų varžybos „Svingo
taurė“.
 Šiaulių moksleivių namų būrelių, kolektyvų, studijų „Rekordų
vakaras“
 Sportinių šokių kolektyvo „Šiaulių volta“ baigiamasis
koncertas.
 Tradicinė šventė „Pavasario saulė prašvito meiliai“
 Spektaklio pagal B. Brechto pjesę „Kaukazo kreidos ratas“
premjera.
 Moksleivių namų mokinių ir jų tėvelių kūrybinė-patyriminė
popietė „Balionų magija“
 Edukacinė pamoka tėveliams „Velykinio medžio gamyba“.
 Edukacinis-pramoginis renginys „Mokomės groti gitara“
tėveliams.
 Edukacinė pamoka tėveliams „Piešimas ant tekstilės“
 Savęs pažinimas ir motyvavimas sėkmei. Lektorė Virginija
Servutienė.
 „Vaikų, lankančių neformaliojo švietimo įstaigas,
kompetencijų ugdymas koncertine veikla“
 Projektas „Būki kelyje saugus“
 Projektas „Smalsumo vedini“
 Projektas „GAMTA“
 Edukacinis projektas „Gyvoji istorija K. Donelaičiui atminti:
Šiauliai XVIII amžiuje“.
 Projektas „Vasaros akademija: Kūrybiškumo sėkmė“
DALYVAUTA 97 renginiuose:
 „Atmintis gyva, nes liudija“
 „Saugiai į mokyklą, saugiai į namus“





Tolerancijos diena. Simbolis – knyga.
Akcija „Gyvasis tautos žiedas“
Ugdomasis projektas „Gyvenu ekologiškai“. Eko diena.
Šventė Melnragės žiede „Šeimos pramogų uostas“
Šventinis Europos dienos paminėjimas „Europoje mES:
dalinamės, augam, stiprėjam“
Respublikinė vaikų kūrybinių darbų paroda-konkursas
„Saugus eismas, aš ir vasara“
P. Janulevičiaus taurė-2014“
(Respublikinės
kvalifikacinės varžybos)
Festivalis „Saulės takas“
Respublikinė pradinių klasių mokinių pažintinė-praktinė
konferencija „Gamtos karuselė“
LSŠF reitingo varžybos „Rumbos taurė – 2014“
LSŠF reitingo varžybos „Šypsena – 2014“
„Alemandos taurė-2014“(Respublikinės kvalifikacinės
varžybos)
„Dzūkijos taurė-2014“ (LSŠF reitingo varžybos)
LSŠF reitingo varžybos „Jaunosios viltys – 2014“
„Rolinos taurė-2014“ (Respublikinės kvalifikacinės
varžybos)
Vaikų vokalinės muzikos festivalis „Rasos lašeliai 2014“
“Vėlunga-2014“
(Respublikinės kvalifikacinės
varžybos)
Respublikinis festivalis „Šokio karalienė“
Kvalifikacinės sportinių šokių varžybos „Pajūrio taurė –
2014“
„Bonus kalėdos“ (Respublikinės kvalifikacinės varžybos)
„Šiauliai-2015“ (LSŠF reitingo varžybos)
Respublikinis vokalinės muzikos konkursas „Šypsenėle,
nepabėk“
Respublikinis šokių konkursas „Griausmas“
LSŠF reitingo varžybos „Liepsnojantis šokis – 2015“
Lietuvos Lotynų Amerikos šokių čempionatas –
pirmenybės
Respublikinis festivalis „Svajonė 2015“.
„Gintarėliai“ (LSŠF reitingo varžybos)
LSŠF reitingo varžybos „Sostinės taurė – 2015“
„Sidabrinis sakalas“ (Respublikinės kvalifikacinės
varžybos)
LSŠF reitingo varžybos „Ukmergė – 2015“
Respublikinis populiariosios vokalinės muzikos konkursas

Projektai

1

Šventė

2




Respublikiniai

29































Festivaliai

12













Regiono

Miesto

3

7












Tarptautiniai

11







„Aš dainuoju“
Kvalifikacinės sportinių šokių varžybos „Šventoji – 2015“
LSŠF reitingo varžybos „Šypsena cup – 2015“
Respublikinės vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros
„Šimtakojis“ laureatų pasirodymas.
Festivalis „Tau – mano mieste“, skirtas Šiaulių dienoms.
Bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo
įstaigų šiuolaikinio šokio kolektyvų festivalis „Į mano
miestą suveda keliai“
Festivalis „Saulės takas“
Lietuvos maironiečių draugijos sambūris, skirtas draugijos
25-čiui
Menų festivalis „Metų laikai“
Festivalis „Rudens mozaika“
Vaikų vokalinės muzikos festivalis „Rasos lašeliai 2014“
Tarptautinis baleto ir šiuolaikinių šokio festivaliskonkursas „Allegro 2014“
Respublikinis festivalis „Šokio karalienė“
IX tarptautinis šokio festivalis-konkursas „Aušrinė
žvaigždė“
Festivalis „Mūsų dienos kaip šventė“
Festivalis „Te visad šviečia saulė“
Festivalis „Rudens mozaika“
Šiaulių regiono mokinių kūrybinių darbų konkurse „Mano
svajonių profesija“
Liaudies šokių kolektyvo Diemedėlis jubiliejinis koncertas
Šventė Europos dienai bei Lietuvos narystei Europos
Sąjungoje 10-mečiui paminėti.
Bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo
įstaigų šiuolaikinių šokių kolektyvų festivalis „Į mano
miestą suveda keliai“
Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo
ugdymo įstaigų mokinių, tėvų ir mokytojų fotografijų
konkursas „Šiauliai – metų laikų kaitoje“.
Miesto šventės „Šiaulių dienos 2014“ atidarymas: šventinė
eisena.
Šiaulių miesto mokinių dainų ir šokių festivalis „Tau –
mano mieste“
Koncertas „Žiemos vitražai“
Koncertas „Širdelė tau“
Tarptautinis vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos konkursas
„Garsų paletė 2014“
Tarptautiniės vaikų ir jaunimo teatrų kūrybinės dirbtuvėsfestivalis „Vaivorykštė 2014“
Baltijos šalių vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos
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Sportinių šokių
festivaliai

25
Lietuvos
sportinių šokių
federacijos
varžybos –
Respublikiniai –
Tarptautiniai –
Kvalifikacinės
varžybos -






















atlikėjų konkursas „Dainuok, žiemužėle“
Tarptautinis baleto ir šiuolaikinių šokių festivaliskonkursas „Allegro 2014“
Tarptautinė verslo ir pasiekimų paroda „Šiauliai 2014“
“Ziemasscvietki Sigulda“ (Tarptautinės v-bos)
Baltijos šalių vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos
atlikėjų konkursas „Dainuok, žiemužėle“
“Ziema-2015“ (Tarptautinės v-bos)
Tarptautinis šokių konkursas „Žvaigždžių virpesys“
Tarptautinės ir LSŠF reitingo varžybos „Alytus open –
2015“
IX tarptautinis šokio festivalis-konkursas „Aušrinė
žvaigždė“
Šiaulių lopšelio-darželio „berželis“ kūrybinė vaikų paroda
„Šiugžda margas lapų šusnys“
Paroda „Nykštukų nameliai“
Tarptautinė kūrybinių darbų paroda-konkursas „Būk
sveikas, pavasari“
„Kėdainių ruduo-2014“ (Respublikinės kvalifikacinės
varžybos)
LSŠF reitingo ir tarptautinės sportinių šokių varžybos
„Rudens taurė – 2014“
P. Janulevičiaus taurė-2014“
(Respublikinės
kvalifikacinės varžybos)
LSŠF reitingo varžybos „Rumbos taurė – 2014“
LSŠF reitingo varžybos „Šypsena – 2014“
„Alemandos taurė-2014“ (Respublikinės kvalifikacinės
varžybos)
„Dzūkijos taurė-2014“ (LSŠF reitingo varžybos)
LSŠF reitingo varžybos „Jaunosios viltys – 2014“
„Rolinos taurė-2014“ (Respublikinės kvalifikacinės
varžybos)
Kvalifikacinės sportinių šokių varžybos „Vėlunga – 2014“
LSŠF reitingo ir tarptautinės varžybos „ Laikinoji sostinė –
2014“.
“Ziemasscvietki Sigulda“ (Tarptautinės v-bos)
Kvalifikacinės sportinių šokių varžybos „Pajūrio taurė –
2014“
„Bonus kalėdos“(Respublikinės kvalifikacinės varžybos)
“Ziema-2015“ (Tarptautinės v-bos)
LSŠF reitingo varžybos „ŠIAULIAI -2015“
LSŠF reitingo varžybos „Liepsnojantis šokis – 2015“
Lietuvos Lotynų Amerikos šokių čempionatas –
pirmenybės
„Gintarėliai“ (LSŠF reitingo varžybos)
Tarptautinės ir LSŠF reitingo varžybos „Alytus open –
2015“




LSŠF reitingo varžybos „Sostinės taurė – 2015“
„Sidabrinis sakalas“ (Respublikinės kvalifikacinės
varžybos)
 LSŠF reitingo varžybos „Ukmergė – 2015“
 Kvalifikacinės sportinių šokių varžybos „Šventoji – 2015“
 LSŠF reitingo varžybos „Šypsena cup – 2015“
UŽIMTA:
5 vietų
2

1 vietų

78

2 vietų

34

Padėkos

22

3 vietų

14

Diplomai

20

4 vietų

5

Renginių organizatorė

Lina Lazdauskaitė

