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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Panevėžio rajono švietimo centro (toliau – Švietimo centras) metodinės medžiagos 

konkurso „Etnokultūrinis ugdymas“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso 

„Etnokultūrinis ugdymas“ (toliau vadinama – Konkursas) organizavimą, vykdymą, vertinimą ir 

finansavimą. Konkursas skirtas Etnografiniams regionų metams paminėti. 

2. Konkurso tikslai: 

 gilinti etninės kultūros dalyko ir etninės kultūros modulio mokymo kokybę;  

 skatinti etninės kultūros integravimą į kitų mokomųjų dalykų turinį;  

 skatinti organizuoti gyvosios tradicijos etninės kultūros renginius: kalendorines ir kitas šventes, 

vakarones, išvykas, žygius ir kita;  

 stiprinti neformalųjį švietimą etninės kultūros kolektyvuose: folkloro ansambliuose, klubuose, 

amatų būreliuose ir kt. 

 inicijuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo mokytojų, neformaliojo vaikų švietimo vadovų bendradarbiavimą ir patirties sklaidą. 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

3. Konkursą organizuoja Švietimo centras. 

4. Konkurse dalyvauja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai, neformaliojo vaikų švietimo vadovai (toliau – 

Dalyviai). 

5. Švietimo centro direktorius iš Švietimo centro pedagoginių darbuotojų, 

neformaliojo vaikų švietimo vadovų ir Panevėžio rajono metodinių būrelių pirmininkų sudaro ir 

tvirtina vertintojų grupę konkurso medžiagai įvertinti.  

III. KONKURSO VYKDYMAS 

6. Konkursas skelbiamas Švietimo centro tinklalapyje http://www.prpsc.lt/ ir  

Švietimo centro spalio mėnesio veiklos plane.  

http://www.prpsc.lt/
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7. Konkurso dalyviai pateikia jau įvykusios pamokos / šventės / vakaronės / 

edukacinės išvykos aprašymą / planą (priedas Nr. 1). 

8. Metodinė medžiaga: 

8.1. nepažeidžianti autorinių ir gretutinių teisių įstatymo; 

 8.2. atitinkanti pagrindinio ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąsias 

programas, besiremianti UPC parengtomis Etninės kultūros ugdymo metodinėmis 

rekomendacijomis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. 

9. Mokomosios medžiagos kalba: 

9.1. mokytojai, vedantys pamokas nevalstybine (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų) 

kalba, mokomąją medžiagą gali pateikti ta kalba, kuria moko;  

9.2. mokinių, besimokančių nevalstybine kalba, darbų pavyzdžiai gali būti pateikti jų 

gimtąja kalba. 

10. Pamokos / šventės / vakaronės / edukacinės išvykos aprašymas / planas turi atitikti 

raštvedybos ir kompiuterinio raštingumo reikalavimus (12 pt Times New Roman šriftas, A4 

formatas).  

11. Planą / aprašymą gali rengti vienas ar keli ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, mokytojai, neformaliojo vaikų švietimo vadovai. 

12. Konkursui pateikta medžiaga nebus grąžinama. Organizatoriai visus darbus 

publikuos ŠC edukaciniame banke ir parengs po vieną CD kiekvienai konkurse dalyvavusiai 

įstaigai. 

13. Konkurso dalyviai gali pateikti neribotą darbų skaičių. 

14. Metodinius darbus siųsti el. paštu renata.jankeviciene@prpsc.lt nuo spalio 1 d. iki 

gruodžio 1 d.  

IV. METODINĖS MEDŽIAGOS VERTINIMAS  

15. Metodinės medžiagos konkurso darbai vertinami remiantis šiais kriterijais: 

15.1. tikslų ir uždavinių aiškumas, konkretumas; 

15.2. bendruomenės įtraukimas; 

15.3. inovatyvumas, medžiagos pateikimo kūrybiškumas; 

15.4. Aukštaitijos regiono etnografinio savitumo atskleidimas; 

15.5. metodinės medžiagos ir bendrųjų programų bei kitų ugdymą nusakančių 

dokumentų sąsaja; 

15.6. mokymo(si) metodų ir būdų tinkamumas; 

15.7. mokymo(si) priemonių įvairovė ir tikslingumas; 

15.8. pamokos / renginio dalyvių sąveika; 

15.9.  aktualumas, taikomumas / ryšys su gyvenimu; 

mailto:renata.jankeviciene@prpsc.lt
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15.10. pamokos / renginio dalyvių refleksija; 

15.11. pamokos / renginio organizatorių refleksija. 

16. Papildomas kriterijus – pamokos / renginio patalpos / edukacinės aplinkos / 

dalyvių darbų nuotrauka. 

17. Dalyvių skatinimas: 

17.1. Daugiausiai darbų pagal bendrą mokytojų / darbuotojų skaičių pateikusi įstaiga 

apdovanojama rėmėjų įsteigtais prizais. 

17.2. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti rėmėjų dovanomis. 

17.3. Visų tinkamai parengtų darbų autoriams bus išduodamos dalyvavimą konkurse 

patvirtinančios Švietimo centro pažymos. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Konkurso organizatoriai / vertintojai inicijuoja konkurso kategorijas / 

nominacijas. 

19. Konkurso rėmėjams paliekama teisė teikti savo prizus pagal savo numatytas 

kategorijas / nominacijas. 

20. Konkursas finansuojamas iš Švietimo centro ir konkurso rėmėjų numatytų 

bendrųjų asignavimų. 

21. Naudingos informacijos apie etnokultūrinį ugdymą rasite atvėrę šią nuorodą: 

http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pagrindinis/rekomendacijos/failai/etnine/Ugdymo_pletotes_centro

_metodine_pagalba_Etnines_kulturos_ugdymo_bendruju_programu_igyvendinimui.pdf 

 

________________________________________ 

 


