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Tinklaveika, 
kaip visuminio etnokultūrinio ugdymo 

įgyvendinimo galimybė



..„tauta yra toji erdvė, į kurią žmogus yra įaugęs visais savo buvimo aspektais. Buvimas
tautoje yra jo būdas ir kelias įsilieti į žmoniją – visų žmonių bendruomenę, į tą visuotinę
žmonių – vieno Tėvo vaikų – broliškos meilės bendriją. Augdamas savo žmogiškąja esme,
žmogus kartu su tauta ir pats tobulėja ir turtėja. Augdamas jis auga ne tik kaip laisvas,
savaime vertingas asmuo, ne tik kaip Dievo vaikas, bet ir kaip tautos žmogus. Kiekviena jo
žmogiškumo pusė turi konkrečios tautos spalvą, nes juk nėra abstraktaus, betaučio žmogaus.
Šitokį požiūrį priimdamas, žmogus išgirsta savyje vidinį imperatyvą –
liepiantį sąžinės balsą – brandinti savo tautinę savimonę, jausti atsakomybę
už savąją tautą ir jos likimą, už savo krašto gamtą, už savo ir artimųjų
sveikatą, už ekonominę tautos gerovę, už jos dvasinę kultūrą, dalyvaudamas
visame tame tiek, kiek tik pajėgų turi. Išleisdamas tautines vertybes iš akių, žmogus
dinamiškame, niveliuojančiame, suvienodinančiame dabarties pasaulio procese lengvai gali
tapti šio proceso ir dalyviu, ir auka. O jausdamasis tautos žmogumi, meilės saitais su savąja
tauta susisaistęs, žmogus dalyvauja gyvybingame pasaulio kultūros vyksme, kurio
įvairiatautiškume alma nesenkantys kūrybos, būties meilės ir džiaugsmo šaltiniai.“...

(Vanda Zaborskaitė  „APIE KALBĄ, TAUTĄ, PATRIOTIZMĄ“)



Etnokultūrinio ugdymo tikslas

Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui pažinti etninės
kultūros savitumą ir gyvybingumą, ugdytis tautinį tapatumą
ir savivertę, pasitikėjimą laiko patikrintų tradicijų galiomis,
bendruomeniškumą, suvokti save kaip tautos kultūros
kūrybingą tęsėją, vertinti ir gerbti Lietuvos tautinių
bendrijų etnines tradicijas, pasaulio kultūrų įvairovę.

(Etninės kultūros bendrosios programos projektas)



Gimnazijos vizija

Konkurencinga, besivadovaujanti „Geros mokyklos koncepcija“, teikianti

kokybišką bei šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį išsilavinimą,

integralaus gamtamokslinio ugdymo, puoselėjanti tautines bei pilietines

vertybes ilgoji gimnazija.



Etnokultūrinio ugdymo įgyvendinimo galimybės 
ugdymo įstaigoje

• Etninės kultūros pamoka;

• Etninės kultūros integravimas į 
įvairių dalykų pamokas;

• Neformalus švietimas (būreliai, 
folkloro ansambliai, klubai,..);

• Neformalus švietimas 
(renginiai, edukacijos, 
konkursai, stovyklos,..)
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Gimnazijos partneriai etnokultūriniam ugdymui















KAUNO PALEMONO GIMNAZIJOS

SAVIRAIŠKAUS DALYVAVIMO 
PROGRAMA „AVILYS“ 

https://palemonogimnazija-my.sharepoint.com/personal/direktore_palemonogimnazija_lt/Documents/Darbalaukis/AVILIO%20programos%20priemonių%20planas%202021%20m.%20(1).docx











