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Etninės kultūros ugdymas yra integrali 
bendrojo ugdymo dalis 
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Integralus ugdymas padeda ugdyti 
kūrybiškumą, tautinę ir pilietinę 
savimonę, pagarbą tradicinėms 
dorovės normoms, gyvenamajai 

aplinkai ir Lietuvai, šeimos, 
bendruomenės ir tautos paveldėtoms 

tradicijoms, kitų tautų kultūrinėms 
vertybėms 
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Kauno maisto pramonės ir 
prekybos mokymo centre etninė 

kultūra integruojama į:  
 

• bendrojo lavinimo dalykus,  
• profesinio ciklo dalykus, 
• pasirenkmuosius modulius, 
• neformalųjį ugdymą 
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Dorinis ugdymas (etika) 

• Lyčių bendravimas 
• Draugystė, meilė, vedybų 

apeigos, šventės 
• Etinės vertybės 
• Tradicinis žmogaus santykis su 

gamta 
•  Įvairių kultūrų etiketo formos 
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Etnokultūros pavyzdžiai 
etikos kabinete 
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Lietuvių kalba ir literatūra  

• Kristijono Donelačio „Metai“ 
Rytų Prūsijos lietuvių gyvenimas 
(maistas, papročiai, tautinis tapatumas) 
• Vaižganto „Dėdės ir dėdienės“ 
Nacionalinis lietuvio vyro charakteris, 
senojo Lietuvos kaimo šeimos gyvenimas 
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• Vinco Krėvės „Skirgaila“ 
Nacionalinis tapatumas, senoji lietuvių 
religija 
• Vinco Krėvės „Raganius“ 
Lietuvių tautos papročiai 
• Radvano“Radviliada“ 
Lietuvio tautinė tapatybė 
• Romualdo Granausko „Duonos valgytojai“ 
Duonos kepimo tradicijos senojoje  Lietuvoje 
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Etnokultūros pavyzdžiai lietuvių kalbos 
kabinete 
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Etnokultūros pavyzdžiai lietuvių 
kalbos kabinete 
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Biologija 

• Skyrius ,,Žmogaus sveikata“ 
Senojo Lietuvos kaimo žmonių mitybos 
įpročiai, sveikas maistas 
• Skyrius,,Raumenų darbas“ 
Senojo Lietuvos kaimo žmogaus darbai 
• Skyrius ,,Termoreguliacija“ 
Tradiciniai lietuvių drabužiai 
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Matematika 

• Skaičiavimo sistemų kilmė 
• Kalendorinių laiko matavimų 

patirtis 
• Liaudiški matai ir saikai 
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Užsienio kalbos 
(anglų, rusų, vokiečių) 

• Tradicinių valgių patiekimas ir 
palyginimas 

• Bendravimo ir stalo etiketas 
• Svetingumas 
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Etnokultūros pavyzdžiai anglų kalbos 
kabinete 
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Etnokultūros pavyzdžiai anglų kalbos 
kabinete 
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Ekonomika 

• Liaudies verslai ir amatai 
• Verslo idėjos 
• Archajiškų kalendorinių 

matavimų patirtis  
• Senieji pinigai 
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• Kauno „Saulės“ gimnazijoje vyko 
tradicinis integruotas ekonomikos ir 
verslo kalbos renginys, skirtas mokinių 
mokomųjų bendrovių verslo idėjos 
pristatymui.  

• Mokymo centro bendrovė „Pagunda“ 
laimėjo nominaciją „už lietuviškų 
tradicijų puoselėjimą“ 
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Profesinio ciklo dalykas 
,,Kultūriniai ištekliai“ 

 
 
 

• Archeologijos ir istorijos paveldas 
• Urbanistikos paveldo objektai 
• Liaudies meno paveldas 
• Folkloras 
• Liaudies verslai ir amatai 
• Tradicijos 
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Modulis ,,Kultūrinis turizmas” 

• Rėdos ratas 
• Kalendorinės šventės 
• Apranga ir mitybos 

tradicijos regionuose 
• Regionų architektūriniai 

ypatumai 
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Pasirenkamasis modulis ,,Tradiciniai 

duonos ir pyrago gaminiai“ 
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Sukurtos puikios ugdymosi 
 aplinkos: 

Senovinė duonos kepimo krosnis 
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Šakočių kepimo įrenginys 
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Nuolat vyksta duonos gaminių 
kepimo konkursai 
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Pasirenkamasis modulis  
,,Kulinarijos paveldas” 

• Valstietiška virtuvė 
• Bajoriška virtuvė 
• Atskirų Lietuvos regionų virtuvė 
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Rūpinimasis etnine kultūra nėra 
tik tautos garbės reikalas - jis 

svarbus jos gyvavimui ir išlikimui 
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