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LIETUVOS MOKINIŲ ETNINĖS KULTŪROS OLIMPIADOS PIRMOJO ETAPO
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados pirmąjį etapą (toliau – Olimpiadą) organizuoja
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno tautinės kultūros centras Kauno miesto etninės
kultūros mokytojų metodinis būrelis.
2. Olimpiados nuostatai reglamentuoja olimpiados tikslą ir uždavinius, rengėjus, organizavimo,
dalyvių apdovanojimo, pasirengimo olimpiadai bei dalyvavimo joje tvarką.
II SKYRIUS
OLIMPIADOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Olimpiados tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai
susivokusią asmenybę, gebančią puoselėti, saugoti, išreikšti ir perduoti kitiems prigimtines
(etnines) ir pasaulio kultūrų vertybes.
4. Olimpiados uždaviniai:
4.1. vykdyti mokinių etninės kultūros edukaciją, padedančią įgyti kūrybinės raiškos gebėjimų,
meninės ir bendrųjų kompetencijų;
4.2. skatinti mokinių kūrybinius polinkius bei nuostatas gaivinti ir puoselėti gimtosios kultūros
tradicijas, jų istorinį tęstinumą;
4.3. skatinti švietimo įstaigų ir bendruomenių ryšius su muziejais, archyvais, kitomis kultūros
įstaigomis, veikiančiomis etninės kultūros srityje.
III SKYRIUS
OLIMPIADOS DALYVIAI
5. Olimpiadoje gali dalyvauti visų tipų Kauno miesto mokyklų 6-12 klasių mokiniai.
6. Iš vienos mokyklos gali dalyvauti 1-3 mokiniai.
7. Mokinį Olimpiadai gali rengti etninės kultūros ar dalykų mokytojai, jungtinės mokytojų
komandos ir/ar kviestinai asmenys.
8. Vykstančius į Olimpiados pirmąjį etapą mokinius lydi juos parengę mokytojai ar ruošimo
komandos nariai.

IV SKYRIUS
UŽDUOČIŲ RENGIMO IR VERTINIMO TVARKA
9. Olimpiados užduotys sudaromos vadovaujantis Etninės kultūros bendrosiomis programomis.
10. Olimpiados užduotys rengiamos ir atliekamos dviejose amžiaus grupėse (6–8 kl. ir 9–12 kl.).
11. Olimpiados užduotys:
11.1. pirmoji užduotis – etnokultūros pažinimo testas (45 min.), kurį sudaro užduočių
rinkinys (rašytiniai, vaizdu ar garsu pateikti klausimai su atsakymų variantais arba atviro
tipo klausimais), parengtas atsižvelgiant į 10 punkte nurodytas mokinių grupes ir Etninės
kultūros bendrąsias programas, siekiant atskleisti bei patikrinti dalyvio etninės kultūros
gebėjimus, žinias ir supratimą;
11.2. antroji užduotis – etnokultūrinė kūrybinė raiška (5 min.), kuri gali būti atlikta pasirinkus
sakytinį folklorą (pasakojamąją, smulkiąją tautosaką), muzikinį folklorą (dainuojamąjį,
instrumentinį), šokamąjį ir žaidybinį folklorą, teatrines inscenizacijas ar savo pagamintų
tautodailės (tradicinių amatų) dirbinių pristatymą.
12. Antrosios užduoties atlikimo sąlygos:
12.1. leistina pasitelkti pagalbininkus, jei tai būtina kūrinio atlikimui;
12.2. folkloro kūriniai atliekami tradiciškai, be stilizacijų.
13. Pirmoji užduotis vertinama atsižvelgiant į etninės kultūros žinias, išmanymą, samprotavimų
bei interpretacijų brandumą.
14. Antroji užduotis vertinama atsižvelgiant į mokinių savarankiškumą, kūrybiškumą,
originalumą, meniškumą, kalbos (ir/ar tarmės) ir rašto kultūrą, oratorinius gebėjimus,
komunikabilumą, aktyvumą.
V SKYRIUS
OLIMPIADOS VIETA IR LAIKAS
15. Olimpiada vyks 2018 m. gruodžio 12 d. Kauno tautinės kultūros centre, A. Jakšto g. 18.
16. Olimpiados pradžia – 14 val.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Registracija į Olimpiadą vykdoma e. paštu: kasparaviciene.vaida@gmail.com iki 2018 m.
gruodžio 7 d., užpildant paraiškos formą (žr. priedą).
_________________________________

