Priedas 9
BIRŽŲ „ SAULĖS“ GIMNAZIJA
PAGRINDINIO UGDYMO ETNINĖS KULTŪROS BENDROSIOS PROGRAMOS
INTEGRAVIMO Į DALYKUS PLANAS
Etninės kultūros ugdymo tikslas – padėti mokiniams ugdytis tautinį tapatumą ir etnokultūrinį
raštingumą, pažinti ir vertinti savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir
nuolatinį atsinaujinimą, sąsajas ir skirtumus su kitomis kultūromis, suvokti save kaip tos kultūros
puoselėtoją, ugdytis pasididžiavimą ja ir pagarbą kitoms kultūroms.
Etnokultūrinio ugdymo uždaviniai yra siekti, kad mokiniai:
1. Ugdytųsi tradicijomis grindžiamas dorovines, ekologines ir estetines nuostatas, jaustų
atsakomybę dėl savo tautos ir Lietuvos etnokultūrinio paveldo vertybių likimo, jų puoselėjimo ir
išsaugojimo ateinančioms kartoms;
2. Suvoktų etninę kultūrą kaip nuolat atsinaujinantį reiškinį, pasireiškiantį įvairiais būdais
(paprotiniu elgesiu, pasaulėžiūra, mitologija, liaudies žinija, papročiais, apeigomis, tautosaka,
liaudies muzika, šokiais ir žaidimais, tautodaile, tradiciniais amatais ir kita), šioje įvairovėje
sugebėtų at(si)rinkti nepraradusias aktualumo vertybes;
3. Nuosekliai pažintų ir vertintų savo tautos, gyvenamosios vietovės ir visos šalies tradicinę
kultūrą, jos ypatybes ir raidą, sąsajas ir skirtumus su kitomis kultūromis, ugdytųsi pagarbą kitų tautų
tradicijoms;
4. Įgytų etnokultūrinės raiškos gebėjimų, suvoktų liaudies kūrybos, tradicinių amatų ir kitų
raiškos formų kūrybinį pradą, nuolatinę kaitą tęsiant tradicijas;
5. Sąmoningai puoselėtų savo tautos ir krašto etnokultūrines tradicijas šeimoje,
bendruomenėje, kūrybiškai pritaikytų savo etnokultūros žinias ir gebėjimus gyvenime.
Planas parengtas vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės kultūros programa patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651.
Etninės kultūros programos integravimas į dalykų temas
Dalyko tema į kurią integruojama
Etninės kultūros tema
Tapatybės raiška literatūroje.
Tauta ir tradicijos 1kl.
Viduramžių Lietuva: senojo ir
Tauta ir tradicijos 2kl.
krikščioniškojo pasaulio susidūrimas.
Pasakos gyvybingumas
Žmogaus gyvenimo ciklo
tarpsniai ir apeigos. 1kl.
Tapatybės raiška literatūroje.
Jaunimo brandos apeigos ir
papročiai 1kl.
Mitai aiškina pasaulį.
Žmogaus gyvenimo ciklo
tarpsniai ir apeigos. 1kl.
Mitai aiškina pasaulį.
Kultūrinis kraštovaizdis ir
tradicinė architektūra. 1kl.
Mitai aiškina pasaulį.
Liaudies kūryba 1kl.
Kūryba žmogaus gyvenime.
Jaunimo brandos apeigos ir
Jaunimo brandos apeigos ir papročiai 1kl. papročiai 1kl.
Dorinis ugdymas
Tautiškumas
Tauta ir tradicijos 2kl.
(etika)
Pagarba savo kultūrai
Žmogaus gyvenimo ciklo
tarpsniai ir apeigos 1kl.
Draugystė ir bičiulystė
Jaunimo brandos apeigos ir
papročiai 2kl.
Draugų lūkesčiai ir draugystės
Jaunimo brandos apeigos ir
papročiai 1kl
Dalykas
Lietuvių kalba ir
literatūra

Dorinis ugdymas
(tikyba)

Geografija

Muzika, folkloro
ansamblis

Technologijos

Istorija

Dailė

Papročiai ir jaunimo kultūra
Šeima - irgi
pašaukimas
Meilė niekad nesibaigia
Ar priimu Dievo teikiamas
dovanas?
Lietuvos gyventojų migracija
Tautybių ir religijų įvairovė Lietuvoje"
Lietuvos kraštovaizdžiai
Lietuvos saugomos teritorijos ir gamtos
paminklai"
Lietuvių liaudies dainų žanrai
Jaunimo meilės dainos .Vėlesnio
laikotarpio dainos, romansai
Istrumentinė lietuvių liaudies muzika,
instrumentų puošyba
Kalendorinių švenčių dainos
Lietuvių liaudies dainų melodijų ypatybės
Dailiųjų amatų profesija. Medžio
deginimas
Ornamentika. Lietuvių liaudies tradicinis
ornamentas
Mokslas ir kultūra LDK XVII a. antrojoje
pusėje.
LDK kultūra ir kasdienis žmonių
gyvenimas Lietuvoje
Lietuvos kultūros raida XIX a. - XX a. pr.
Kasdienis žmonių gyvenimas.
Visuomeninio ir kasdienio žmonių
gyvenimo pokyčiai tarpukaryje.
Kasdienis gyvenimas tarpukario
Lietuvoje
Tautodailės įtaka vizualiesiems
reiškiniams
Tautodailės įtaka vizualiesiems
reiškiniams

Programą parengė Biržų „ Saulės“ gimnazijos mokytojos
Nijolė Kaulinienė (grupės vadovas),
Audronė Garšvaitė,
Jūratė Pranciliauskienė,
Adelė Samulionienė,
Diana Anskinienė,
Aurelija Padvariškienė,
Daiva Zalogienė

Paprotinė teisė ir elgesys 1kl.
Žmogaus gyvenimo ciklo
tarpsniai ir apeigos 1kl.
Jaunimo brandos apeigos ir
papročiai 1kl.
Jaunimo brandos apeigos ir
papročiai 2kl.
Tauta ir tradicijos 1kl.
Tauta ir tradicijos 1kl.
Kultūrinis kraštovaizdis ir
tradicinė architektūra - 1 kl.
Kultūrinis kraštovaizdis ir
tradicinė architektūra - 1 kl.
Žmogaus gyvenimo ciklo
tarpsniai ir apeigos 1-2 kl.
Jaunimo brandos apeigos ir
papročiai 1kl.
Liaudies astronomija 2kl.
Kalendoriniai papročiai 1-2 kl.
Liaudies kūryba. 1 kl.
Liaudies meno kūryba 1kl.
Tauta ir tradicijos 1kl.
Tauta ir tradicijos 1 kl.
Tauta ir tradicijos 1 kl.
Tauta ir tradicijos 1kl.
Tauta ir tradicijos 2kl.
Tauta ir tradicijos 2kl.
Liaudies kūryba 1 kl.
Kultūrinis kraštovaizdis ir
tradicinė architektūra 2 kl.

