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2012 m. patvirtinus etninės kultūros bendrąsias programas

1. Bendradarbiaujant su Pedagogų švietimo centrais, parengta kvalifikacijos tobulinimo

renginių, skirtų etninės kultūros ugdymui, statistika, geografinis pasiskirstymas:

- Kvalifikacijos tobulinimo renginiai etninės kultūros klausimais: 305 renginiai, 7888

dalyviai;

- Kvalifikacijos tobulinimo renginiai, skirti etninės kultūros ugdymo Bendrosioms

programoms pristatyti 39 renginiai, 965 dalyviai;

- Kvalifikacijos tobulinimo renginiai, skirti etninės kultūros ugdymo metodinėms

rekomendacijoms pristatyti: 41 renginys, 1175 dalyvių.
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ETNINĖS KULTŪROS KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMO RENGINIŲ STATISTIKA 2012 m.
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Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyviai

Pagrindinio ugdymo Vidurinio ugdymo
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kultūros bendrosioms programoms pristatyti, dalyviai
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2. Bendradarbiaujant su Etninės kultūros globos taryba ir Lietuvių etninės kultūros draugija (dr. Dalia

Urbanavičienė), parengtas etninės kultūros ugdymui skirtas metodinių priemonių katalogas: Bibliografinė

rodyklė (619 šaltinių, 21 lapas A4 formatu), http://www.upc.smm.lt/ugdymas/ikimokyklinis/medziaga.php;

Elektroninis formatas (67 šaltinių nuorodos, 5 lapai A4 formatu).

3. Bendradarbiaujant su Kauno technologijos universiteto E. mokymosi technologijų centru ir Pedagogų

švietimo centrais, 2012 m. lapkričio 20 d. suorganizuota 2 val. trukmės vaizdo konferencija „Etninės

kultūros bendrųjų programų įgyvendinimas: etninės kultūros metodinių priemonių katalogo pristatymas“.

Tiesiogiai vaizdo konferenciją stebėjo 163 statistiniai vartotojai (elektroninė statistika), 282 pedagogai,

dėstytojai, studentai, mokslininkai (ataskaitos raštu), 15 mokyklų bendruomenių. Tiesioginė vaizdo

konferencija vyko 6 centruose (Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šalčininkuose, Šiauliuose, Vilniuje).

Pateikti pranešimai ir vaizdo konferencijos medžiaga UPC tinklapyje adresu

http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/renginiai/medziaga/etnine/etnine.php, švietimo portalui emokykla.

4. Bendradarbiaujant su Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyriu, parodoje „Mokykla

2012“ 2012 m. lapkričio 23 d. LITEXPO ŠMM edukacinėje zonoje pristatyta „Etninės kultūros ugdymo

tendencijos ir perspektyvos“
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2013 m. 

1. 2013 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje vykdyta apskritojo

stalo diskusija, skirta Tarmių metams, kurioje buvo aptarti etninės kultūros ugdymo bendrųjų

programų įgyvendinimo rezultatai, tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybės 2013-

2014 metais. Diskusijoje dalyvavo 57 etninės kultūros tyrėjai, pedagogai, kuratoriai, šios

krypties studijas vykdančių aukštųjų mokyklų mokslininkai, dėstytojai, Etninės kultūros

globos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos

sekretoriato atstovai, vyriausybinių, nevyriausybinių, visuomeninių organizacijų nariai,

Švietimo ir mokslo ministerijos bei Ugdymo plėtotės centro specialistai. Renginio medžiaga

– pranešimai, siūlymai, apskritojo stalo diskusijos vaizdo įrašas – pateikta Ugdymo plėtotės

centro tinklapyje adresu http://www.upc.smm.lt/naujienos/tarmes/diskusija.php, paviešinta švietimo

portale E mokykla.
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2. 2013 m. rugpjūčio 28 d. (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre) vykdyta metodinė diena

etninės kultūros ir etninę kultūrą į ugdymo procesą integruojantiems įvairių dalykų mokytojams,

kurios tikslas buvo pasirengti dirbti pagal naujas Etninės kultūros bendrąsias programas.

Metodinės dienos lektorės Daiva Briedienė ir Irena Staknienė kartu su renginio dalyviais aptarė

etnokultūrinio ugdymo naujoves, teikiamą metodinę pagalbą įgyvendinant Etninės kultūros

bendrąsias programas. Mokytojai dirbo kūrybinėse laboratorijose „Ugdymo proceso planavimas:

etninės kultūros ilgalaikio plano sudarymas ir integravimo į kitų mokomųjų dalykų ugdymo turinį

planų pavyzdžių kūrimo pratybos“, „Etninės kultūros integravimo į mokomąjį dalyką pamokų, jų

epizodų pavyzdžių aptarimas. Pamokų scenarijų kūrimo pratybos“. Dalyvavo 62 pedagogai. Atlikus

dalyvių apklausą galima daryti išvadą, jog tokie dalykiniai susitikimai yra naudingi ir reikalingi

pedagogams, ypač prasidedant naujiems mokslo metams. Į apklausos anketos klausimus atsakė 61

pedagogas. Atviruose atsakymuose pedagogai pateikė tolesnio bendradarbiavimo ir metodinės

veiklos poreikį, pasiūlė įgyvendinimo būdus, išvažiuojamuosius renginius, pasidalijimą gerąja

patirtimi, teigiamai įvertino bendradarbiavimą virtualioje erdvėje – vaizdo konferencijos,

internetinės transliacijos. Minėti pasiūlymai ir veiklų poreikis leido kryptingai planuoti etninės kultūros plėtros

švietimo įstaigose veiklas. Informacija pateikta http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/renginiai/medziaga/mdienos6/etnine.php
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3. 2013 m. lapkričio 20 d., siekdami padėti sėkmingai įgyvendinti etninės kultūros bendrąsias

programas, patvirtintas 2012 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro įsakymu Nr. V-651, Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras

organizavo vaizdo konferenciją „Etninės kultūros bendrųjų programų įgyvendinimas ugdymo

įstaigose“. Vaizdo konferencijoje įvairūs specialistai pristatė Bendruosiuose ugdymo planuose

etninės kultūros ugdymui sudarytas sąlygas. Konferencijos dalyviams – ugdymo įstaigų

vadovams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už etninės

kultūros ugdymą – Bendrųjų etninės kultūros programų įgyvendinimo galimybes pristatė ir

praktine patirtimi pasidalijo Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“, Vilniaus „Genio“ pradinės

mokyklos vadovai, Vilniaus Senvagės gimnazijos mokytojai praktikai. Į transliuojamos vaizdo

konferencijos dalyvių (143) pateiktus aktualius klausimus atsakė ugdymo įstaigų vadovai,

mokytojai praktikai, Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro atsakingi

specialistai. Informacija pateikta UPC tinklapyje adresu
http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/renginiai/medziaga/etnine/konferencija.php.
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4. 2013 m. gruodžio 12–17 d. vykdyti intensyvūs mokymai „Pagrindinio ugdymo etninės kultūros

bendrosios programos įgyvendinimas“ etninės kultūros pagrindinio ugdymo programas

įgyvendinančių mokyklų pedagogams Vytauto Didžiojo universitete. Parengta 40 akad. val.

kvalifikacijos tobulinimo programa (su metodine medžiaga), skirta Pagrindinio ugdymo etninės

kultūros bendrajai programai įgyvendinti. Metodinę medžiagą sudaro pagrindinio ugdymo

pakopos teorinė dalis (76 A4 formato lapai, 8 akad. val. vaizdo įrašai) ir pamokų ciklų aprašai

pagal temines sritis (42 A4 formato lapai). Mokymuose dalyvavo 34 Etninės kultūros globos

tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo pasiūlyti aktyvūs etninės kultūros mokytojai,

puoselėtojai iš visų Lietuvos regionų. Mokytojai praktikai kartu su etninės kultūros

mokslininkais iš Vytauto Didžiojo universiteto papildė pamokų teorinę medžiagą literatūros

sąrašais ir informacijos šaltinių nuorodomis, parengė teminius aprašus kiekvienam pagrindinio

ugdymo koncentrui. Metodinė medžiaga etninės kultūros pamokoms, projektams, kitai

ugdomajai veiklai paskelbti http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pagrindinis/rekomendacijos/.
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5. Planuojant etninės kultūros veiklas (konferencijas, metodinę dieną, olimpiadą ir pan.) ir jų

įgyvendinimą, organizuoti 9 tarpinstituciniai pasitarimai su ŠMM, UPC, Lietuvos mokinių

neformaliojo švietimo centro, Lietuvių kalbos, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutų,

Vilniaus etninės kultūros centro atsakingais darbuotojais, Etninės kultūros globos tarybos prie

Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvių etninės kultūros draugijos, Lietuvių liaudies kultūros

centro atstovais, aukštųjų mokyklų dėstytojais, etninės kultūros mokytojais, puoselėtojais iš

formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų.

6. Vykdyta apklausa Dėl kvalifikacinių reikalavimų mokytojams aprašo. Pasiūlymus pateikė

etninės kultūros krypties studijas vykdančių aukštųjų mokyklų mokslininkai, dėstytojai, tyrėjai

ir įgyvendintojai. Apibendrinti pasiūlymai 2013 m. sausio, vasario mėn. pateikti ŠMM

specialistėms Audronei Razmantienei ir Emilijai Bugailiškienei.
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ETNINĖS KULTŪROS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

RENGINIŲ STATISTIKA 2013 m.
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Prasmingų sumanymų įgyvendinimo

Pagarbiai

Alė Vilutienė

Jūsų pasiūlymų laukiame adresu ale.vilutiene@upc.smm.lt


