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LIETUVOS MOKINIŲ ETNINĖS KULTŪROS OLIMPIADOS PIRMOJO ETAPO
ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
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Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados (toliau – Olimpiados) pirmojo etapo
organizavimo ir vykdymo tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. R1-355 patvirtintomis Lietuvos
mokinių etninės kultūros olimpiados sąlygomis.
Olimpiados pirmąjį etapą organizuoja Kauno švietimo inovacijų centras, Kauno tautinės
kultūros centras, partneris – Kauno miesto etninės kultūros mokytojų metodinis būrelis.
Olimpiada vyks 2021 m. gruodžio 9 d. nuotoliniu būdu per Zoom programą. Olimpiados
pradžia – 14 val. Prisijungimai prie Olimpiados virtualios aplinkos bus atsiųsti į Olimpiados
dalyvių elektroninį paštą su prisijungimo informacija likus 24 val. iki Olimpiados.
Olimpiadoje gali dalyvauti visų tipų Kauno miesto mokyklų 5–12 klasių mokiniai.
Mokinius Olimpiadai gali rengti etninės kultūros ar kitų dalykų mokytojai, neformaliojo
švietimo įstaigų pedagogai, jungtinės mokytojų komandos, tėvai ir/ar kviestinai asmenys.
Olimpiados užduotys rengiamos centralizuotai visiems Olimpiados etapams, vadovaujantis
Etninės kultūros bendrosiomis programomis bei Etninės kultūros globos tarybos parengtomis
rekomendacijomis.
Olimpiados užduotys rengiamos ir atliekamos trijose amžiaus grupėse (5–6 kl., 7–8 kl. ir 9–12
kl.). Olimpiadą sudaro dvi užduotys, skirtos patikrinti bei atskleisti mokinio etninės kultūros
gebėjimus, žinias ir supratimą:
pirmoji užduotis – elektronine forma pateiktas etnokultūros pažinimo testas (60 min.), kurį
sudaro užduočių rinkinys (rašytiniai, vaizdu ar garsu pateikti klausimai su atsakymų variantais
arba atviro tipo klausimais), siekiant atskleisti bei patikrinti dalyvio etninės kultūros
gebėjimus, žinias ir supratimą;
antroji užduotis – vaizdinis mokinio etnokultūrinės raiškos ir veiklos pristatymas su
komentarais (10 min., gali būti filmuotos, fotografuotos vaizdo medžiagos pateikimas su
komentarais arba nuotolinis prisistatymas).
Antrosios užduoties atlikimo sąlygos:
etninės kultūros raiška gali būti: sakytinio folkloro (pasakojamosios ar smulkiosios
tautosakos), muzikinio folkloro (dainuojamojo, instrumentinio), šokamojo ir žaidybinio
folkloro, teatrinių inscenizacijų atlikimas ar tautodailės (tradicinių amatų) dirbinių gamyba;
etnokultūrinė veikla gali būti: dalyvavimas etninės kultūros kolektyvuose, mokyklos ir vietos
bendruomenių veikloje, koncertuose, projektuose, edukacijose, asmeninės iniciatyvos ir pan.;
jei etninės kultūros raiška atliekama stilizuojant ar modernizuojant liaudies kūrybą, šie
kūriniai turi būti grindžiami autentiškų tradicijų išmanymu.
Registracija į Olimpiadą vykdoma:
dalyvius parengę etninės kultūros ar dalykų mokytojai, jungtinės mokytojų komandos ir/ar
kviestinai asmenys atsiunčia užpildytą ir įstaigos vadovo pasirašytą paraiškos formą (žr.
priedą) el. paštu vaida.kasparaviciene@ktkc.lt iki 2021 m. lapkričio 22 d.
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9.2. užpildo el. registracijos formą: https://forms.gle/gPz6ErKLAnJNE6BP9 iki
2021 m. lapkričio 29 d.
10. Kauno savivaldybės Olimpiados pirmos, antros ir trečios vietų laimėtojai iš kiekvienos
amžiaus grupės dalyvaus trečiajame Olimpiados etape.
_____________________

