ŠIAULIŲ MOKSLEIVIŲ NAMAI
2015-2016 M.M. PASIEKIMŲ RENGINIUOSE
SUVESTINĖ
SUORGANIZUOTA 104 renginiai:
Renginio tipas
Tarptautiniai renginiai

Parodos

Kiekis
4








Svarbiausi renginiai
Kiti
 Tarptautinis šokio festivalis-konkursas „Asorti 2015“
 Baltijos šalių vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos
konkursas „Dainuok, žiemužėle 2015“
 Tarptautinė mokinių foto darbų paroda-konkursas „Dovanoju
tau šypseną“
 III Baltijos šalių dainos ir šokių festivalis „Vasaros šėlsmas
2016“
35
1. Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybos
darbų paroda-konkursas „Neatrasti pasauliai“
1 Šiaulių
2. Dailės ir technologijų būrelių mokinių kūrybinių darbų
miesto
paroda
5
3.
Šiaulių moksleivių namų mokinių, mokytojų kūrybinių darbų
Moksleivių
paroda „Laikrodukas“
namų
4.
Šiaulių moksleivių namų mokinių kūrybinių darbų paroda
2
„Mykolo Kleopo Oginskio gyvenimo laikotarpis vaikų ir
surengtos
jaunimo akimis“
Žiburio
5. Moksleivių namų mokinių kūrybinių darbų paroda
knygyne
„Dekupažo magija“
2
kolektyvin 6. Moksleivių namų mokinių darbų paroda „Eglutės kitaip“
ės parodos 7. Moksleivių namų mokinių kūrybinių darbų paroda „Švenčių
belaukiant“ (Žiburio knygyne)
25 vietinės
8. Šiaulių moksleivių namų dailės ir technologijų būrelių,
reikšmės
studijų mokinių kūrybinių darbų paroda „Tau pavasari“
(Žiburio knygynas)
9. Taikomosios dailės būrelio mokinių kūrybinių darbų paroda
„Ale Venezia“
10. Kūrybiškumo ugdymo studijos „Deko“ mokinių kūrybinių
darbų paroda „Kūryboje ieškau savęs“
11. Moksleivių darbų paroda „Kolekcija Šiaulių miestui“
12. Moksleivių darbų paroda „Rudens puokštelė“
13. Kūrybinių darbų paroda „Helovynas – vaiduoklių šventė“
14. Moksleivių darbų paroda „Skėtukai“
15. Moksleivių darbų paroda „Išskleiskime skėtį“
16. Piešinių parodėlė „Mandalos“
17. Moksleivių darbų paroda „Vinilinis laikas“
18. Moksleivių darbų paroda „Žiburėlis lange“
19. Moksleivių darbų paroda „Rudens mozaika“
20. Piešinių paroda „Žiemos išdaigos“
21. Piešinių paroda „Myliu žiemą“
22. Piešinių paroda „Šalta Balta“
23. Kūrybinių darbų paroda „Ir nulipdėm sniego senį“
24. Kūrybinių darbų paroda „Pavasario paukščiai“

Šiaulių miesto
renginiai

13

Mokytojų patirties
sklaidos užsiėmimai

4

Akcijos

4

Respublikiniai
renginiai

2

Moksleivių namų
renginiai

26

25. Piešinių paroda „Jau šypsosi Velykos“
26. Piešinių paroda „Šviesk saulyte“
27. Kūrybinių darbų paroda „Inkilėliai“
28. Kūrybinių darbų paroda „Išleistuvių suknelė“
29. Kūrybinių darbų paroda „Miško paukščiai“
30. Piešinių paroda „Rožinio meškino svajonė“
31. Piešinių paroda „Saulės zuikutis“
32. Piešinių paroda „Pavasario kvapas“
33. Kūrybinių darbų paroda „Fantazijos sūkurys“
34. Piešinių paroda „Linksmieji teptukai“
35. Mokinių piešinių paroda-konkursas „Piešiu mamai“
1. Edukacinis rytmetys Šiaulių miesto „Romuvos“
progimnazijos pirmokams.
2. Atvirų durų diena kalendorių svetainėje. Susitikimas su
Parkinsono draugijos nariais.
3. Meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkursas
„Polonezas Lietuvai“, skirtas M. K. Oginskio 250-osioms
metinėms paminėti.
4. Dieninė Šiaulių miesto mokyklų 1-5 kl. mokinių stovykla
„Rudenio linksmybės“
5. Moliūgų šventė.
6. Pop grupės „Poco a Poco“ koncertas
7. Mini kino seansas „Mes“
8. Šventė – Šiaulių moksleivių namams 60
9. Flashmobas su botais
10. Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių konkursas
„Šviesoforas“
11. Renginys „Pasitikime vasarą kūrybiškai“ (Kaštonų alėjoje)
12. Renginys „Pasitikime vasarą kūrybiškai“ (Prie klubo
„Kibirkštis“)
13. Dieninė vasaros stovykla „Aš šiaulietis visa širdimi esu“
 Moksleivių namų mokytojų kūrybinių darbų paroda
„Švelnumas“
 Mokytojų fotosesija „Mėlyna, balta, geltona“.
 Patirties sklaidos užsiėmimas „Angelo sparnas“
 Patirties sklaidos užsiėmimas „Riešinės“
 „Atmintis gyva, nes liudija“
 „Neišmesk manęs“ (Kalendorių rinkimo akcija)
 Pagalba „Šiaulių letenėlei“
 Akcija „Laisvės angelai“
 LSŠF reitingo varžybos ir sportinių šokių čempionatas
„Šiauliai 2016“.
 Respublikinė mokinių fotodarbų paroda-konkursas „Būki
kelyje budrus“
1. Viktorina „Šiauliai ir šiauliečiai“, skirta Šiaulių miesto
gimtadieniui
2. Popietė, skirta Tarptautinei Tolerancijos dienai. Simbolis –
„Tolerancijos mozaika“
3. Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas- mozaika

Spektakliai

9

,,Tolerantiška Lietuva“.
4. Popietė „Mūsų dienos kaip šventė“, skirta S. Nėries
gimtadieniui.
5. Žibintų paradas nuo vaikų klubo ,,Draugystė“ iki vaikų klubo
,,Kibirkštis“.
6. Sportinių šokių klubo ,,Svingas“ mokinių varžybos ,,Nykštukų
Kalėdos“.
7. Kalėdinė popietė „Ir mažiems ir dideliems“.
8. Teatralizuotas koncertas „Kalėdiniai burtai“.
9. Šventinė diskoteka
10. Filmų popietė
11. Šventinė diskoteka.
12. Būrelių, kolektyvų, ansamblių, studijų seniūnų ir seniūnų
pavaduotojų susirinkimas.
13. Filmuotos medžiagos peržiūra ir aptarimas „Menu tą šaltą
sausį“
14. Kūrybinės dirbtuvės. Užgavėnių kaukių gaminimas. Pokalbis
„Užgavėnių papročiai ir tradicijos“ Pažintinė ekskursija „Aškalendorių svetainėje“.
15. Ilgiausio blynų stalo rekordo siekimas. Užgavėnių šventė.
16. Kūrybinės dirbtuvės „Širdelė mano geriausiam draugui“.
Pokalbis „Valentino dienos papročiai ir tradicijos“. Pažintinė
ekskursija kalendorių svetainėje.
17. Viktorina „Viskas apie Lietuvą“, skirta vasario 16-ajaiLietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
18. Kūrybinės dirbtuvės ,,Su gimtadieniu, Lietuva!“
19. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas
„Mūsų Lietuva“.
20. Popietė „Vaikų velykėlės“.
21. Konkursas- varžybos ,,VALIO PAVASARĖLIS 2016“.
22. Žaidimų popietė
23. Saugaus eismo instruktažai Moksleivių namų mokiniams.
24. EKO stendo kūrimo popietė.
25. Kūrybinės dirbtuvės „Eko vėliavėlė“
26. Šventė „Metų geriausieji – 2016“
1. Spektaklis „Kaukazo kreidos ratas“ (Kompanija šauni)
2. Premjera. Spektaklis pagal Delphine de Vigan romaną „No ir
aš“ (Kompanija šauni)
3. Premjera. Spektaklis pagal Laurie Halse Anderson knygą
„Kalbėk“. (Kompanija šauni)
4. Premjera. Spektaklis pagal Kristin Stensdott knygą „Spurgos
ir karis“. (Kompanija šauni)
5. Spektaklis „Sniegutis ir fėja“. (Bildukas)
6. Vaikų ir jaunimo teatro studijos „Kompanija šauni“ spektaklis
„Kalbėk“ (Kompanija šauni)

Seminarai

2

Projektai

5

7. Vaikų ir jaunimo teatro studijos „Kompanija šauni“ spektaklis
„No ir aš“ (Kompanija šauni)
8. Spektaklis ,,Nerūpestinga vaikystė“ (Bildukas)
9. Premjera. Spektaklis „Evoliucija“ (Kompanija šauni)
 „Neformalioji muzikinė-koncertinė veikla – galimybė vaikų ir
jaunimo savivertei kelti bei lavinti lyderystės bruožus“
 „Asambliažas – šiuolaikinio meno kryptis“
 Neformaliojo vaikų švietimo trumpalaikė programa
„Smalsumo vedini“
 XI tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis-kūrybinė
laboratorija „Baltoji varnelė“
 Aplinkosauginis švietimo projektas „Apkabinkime Šiaulių
parkus“
 Aplinkosauginis švietimo projektas „Mūsų tikslas - saugoti“
 Vaikų vasaros poilsio programa „Aš šiaulietis visa širdimi
esu“
DALYVAUTA 94 renginiuose:

Akcijos

7

Projektai

2

Šventė

5
















Respublikiniai

30
(iš jų sportinių
šokių varžybų 21)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

„Atmintis gyva, nes liudija“
Tolerancijos diena. Simbolis – mozaika.
Akcija „Gyvasis tautos žiedas“
Gerų darbų akcija „Aš už Lietuvą“
„Tą naktį ugnimi pražydo laisvė“
„Marguok su Lietuva“
Ekologinė akcija „Pasipuošęs senas batas“
Respublikinis projektas „IMPROJĖGA“
Aplinkosauginis projektas „Mūsų tikslas – saugoti“
Kuršėnų miesto eglės įžiebimo šventė.
Šventinis renginys „Aš – mažasis šiaulietis“
Mezgimo gryname ore šventė
Teatralizuotas kalėdinis koncertas „Kalėdų seneliui
atverkim duris“
Šiaulių profesinio rengimo centro šokių grupės „X team“
25 metų kūrybinės veiklos paminėjimo koncertas.
Respublikinis festivalis „Rasos lašeliai“
Respublikinis festivalis „Svajonė“
Respublikinė olimpinė diena
IV šalies Europos menų festivalis „Italija“
XII respublikinis šiuolaikinio ir modernaus šokio
festivalis-konkursas „Šokio erdvėje 2016“
Vaikų ir jaunimo teatrų šventė „Nenuoramos 2016“
Respublikinis moksleivių dainuojamosios poezijos
festivalis „Mūsų dienos 2016“

Festivaliai

9

Regiono

4

8. Respublikinis vaikų ir jaunimo muzikos festivalis
„Paukščiai“
9. LSŠF reitingo varžybos „Kėdainių krašto atviras
čempionatas 2015“
10. Respublikinės kvalifikacijos varžybos „Milagro taurė
2015“
11. 2015 Lietuvos sporto vilčių žaidynės
12. Kvalifikacinės sportinių šokių varžybos „Rid rito taurė
2015“
13. LSŠF reitingo varžybos „Rumbos taurė 2015“
14. LSŠF reitingo varžybos „Jaunosios viltys 2015“
15. Kvalifikacinės sportinių šokių varžybos „Vėlunga 2015“
16. LSŠF reitingo varžybos „Laikinoji sostinė 2015“
17. Kvalifikacinės sportinių šokių varžybos „Alemandos
taurė 2015“
18. LSŠF reitingo varžybos „Bonus Kalėdos 2015“
19. Kvalifikacinės sportinių šokių varžybos „Pajūrio taurė
2015“
20. LSŠF reitingo varžybos „Šiauliai 2016“
21. LSŠF reitingo varžybos „Liepsnojantis ledas 2016“
22. Kvalifikacinės sportinių šokių varžybos „Tendance taurė
2016“
23. LSŠF reitingo varžybos „Sidabrinis sakalas 2016“
24. Kvalifikacinės sportinių šokių varžybos „Šventoji 2016“
25. Lietuvos ST, LA šokių čempionatas pirmenybės
26. LSŠF reitingo varžybos „Ukmergė 2016“
27. Kvalifikacinės sportinių šokių varžybos „Plungės Mero
taurė 2016“
28. Kvalifikacinės sportinių šokių varžybos „Žuvėdros taurė
2016“
29. Kvalifikacinės sportinių šokių varžybos „Telšiai 2016“
30. LSŠF reitingo varžybos „Šypsena 2016“
1. 10-asis vaikų ir jaunimo populiariosios vokalinės muzikos
festivalis „Rasos lašeliai 2015“
2. IV vaikų ir jaunimo menų festivalis „Šokio karalienė“,
pasaka „Žiemos lelijos“
3. Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Nenuoramos“
4. Šokio festivalis „Šokio ritmu“
5. Šokių festivalis „Ant bangos“
6. Stovykla-festivalis „Troškimai“
7. XXI vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Bildučiai 2015“
8. Šiuolaikinių šokių kolektyvų festivalis „Griausmas 2016“
9. IV festivalis „Dance station 2016“
 Pasaulinė Šv. Pranciškaus gyvūnų globos šventė
 Mėgėjų meno festivalis „Rudens mozaika 2015“



Miesto

Tarptautiniai

Parodos

6

19
(iš jų sportinių
šokių varžybų 8)

10

Meno mėgėjų festivalis „Rudens mozaika 2015“
Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo dainavimo ir piešinių
konkursas „Tau mama“
 Kalėdinio Šimšės miestelio atidarymo šventė
 Miesto gimtadienio šventės renginys, kūrybiško, aktyvaus
laisvalaikio idėjų paroda „Ką veiki?“
 Miesto šventė „Šiaulių dienos 779“. Koncertas
 Medelyno progimnazijos renginys „Mes talentai“
 Konkursas „Mūsų dienos kaip šventė“
 Bulvaro vasaros mozaika
1. Europos judėjimo savaitė „Be active – judėk šokio ritmu“
2. Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Bildučiai“
3. LSŠF ir tarptautinės sportinių šokių varžybos „Rudens
taurė 2015“
4. Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Lithuanian open
2015“
5. Kultūrinių mainų programa „Rudens pasaka Tatruose
2015“
6. Tarptautinis teatrų festivalis „Akimirkos“
7. Tarptautinis šokio konkursas „Ledo gėlės 2015“
8. Tarptautinis mokinių ir mokytojų ir visuomenės sveikatos
priežiūros specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuolis“
9. VII tarptautinis meninės raiškos festivalis-konkursas
„Vaikystės vaivorykštė“
10. Tarptautinis vaikų ir jaunimo nacionalinės dainos
konkursas „Garsų paletė 2016“
11. X tarptautinis teatrų festivalis-kūrybinės laboratorijos
„Mažoji Melpomenė“
12. Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Gintarinė pora
2016“
13. Tarptautinės varžybos „Ziemas valsis 2016“
14. Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Kėdainiai Open
2016“
15. V tarptautinis vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Tūto
2016“
16. III Baltijos šalių dainos ir šokio festivalis „Vasaros
šėlsmas 2016“
17. Tarptautinės varžybos „Klaipėda Open 2016“
18. Tarptautinės ir LSŠF reitingo varžybos „Kaunas Open
2016“
19. Tarptautinės varžybos „Jaunmarupe 2016“
1. Paroda, skirta Vasario 16
2. Tarptautinė mokinių koliažų paroda „Pasaulio stebuklai“
3. Virtuali kūrybinių darbų paroda (konkursas) „Mano
svajonių profesija“

Piešinių konkursas „Lietuvos architektūros perlai“
Kūrybinių darbų paroda-konkursas „Laikrodukas“
Meninės kūrybos darbų konkursas „Knygų namų šviesa“
Paroda „Eglutės kitaip“
Vaikų piešinių paroda „Čia mano Lietuva“
Šiaulių miesto ir apskrities mokinių darbų iš antrinių
medžiagų konkursas-paroda „Boružėlė septyntaškė“
10. Respublikinė mokinių fotografijų paroda, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai pažymėti.
 Kelias į sėkmingą gyvenimą – neformalusis ugdymas.
 III respublikinė mokinių konferencija „Šiuolaikinis
mokinys šiandieninėje mokykloje“
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konferencijos

2

UŽIMTA:
1 vietų

97

2 vietų

33

Padėkos

36

3 vietų

15

Diplomai

6

4 vietų

4

Nominacijos

12

Renginių organizatorė

5 vietų

3

Lina Ratkevičienė

