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švietimo centro direktoriaus
2018 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-155

ROKIŠKIO RAJONO MOKINIŲ ETNINĖS KULTŪROS OLIMPIADOS
SĄLYGOS
I. BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Rokiškio rajono mokinių etninės kultūros olimpiados sąlygos (toliau – Olimpiada)
parengtos vadovaujantis Lietuvos neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2018 m. spalio 9 d.
įsakymu Nr. R1-677, taip pat Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa ir Viduriniojo
ugdymo etninės kultūros bendrąja programa (programos patvirtintos 2012 m. balandžio 12 d. LR
švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-651, toliau – Etninės kultūros bendrosios programos) ir
Rokiškio rajono mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. Kovo 4 d.
įsakymu Nr. AV-186.
2. Šios sąlygos reglamentuoja Olimpiados tikslą, uždavinius, rengėjus, organizavimo,
finansavimo, vertinimo, dalyvių apdovanojimo, pasirengimo bei dalyvavimo joje tvarką.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Olimpiados tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai
susivokusią asmenybę, gebančią puoselėti, saugoti, išreikšti ir perduoti kitiems prigimtines
(etnines) ir pasaulio kultūrų vertybes.
4. Olimpiados uždaviniai:
4.1. vykdyti Lietuvos mokinių etninės kultūros edukaciją, padedančią įgyti kūrybinės
raiškos gebėjimų, meninės ir bendrųjų kompetencijų;
4.2. skatinti mokinių kūrybinius polinkius bei nuostatas gaivinti ir puoselėti gimtosios
kultūros tradicijas, jų istorinį tęstinumą;
4.3. skatinti švietimo įstaigų ir bendruomenių ryšius su muziejais, archyvais, kitomis
kultūros įstaigomis, veikiančiomis etninės kultūros srityje.

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS
5. Olimpiadoje gali dalyvauti visų tipų Rokiškio rajono mokyklų 6–12 klasių mokiniai.
6. Mokinį Olimpiadai gali rengti etninės kultūros ar dalykų mokytojai, jungtinės mokytojų
komandos ir/ar kviestiniai asmenys.
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7. Olimpiada organizuojama kasmet trimis etapais:
7.1. pirmasis etapas – Rokiškio rajono mokinių etninės kultūros Olimpiada;
7.2. antrasis etapas – etnografinių regionų etninės kultūros Olimpiada, kurioje dalyvauja
pirmojo Olimpiados etapo laimėtojai, išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų mokinius;
7.3. trečiasis etapas – šalies etninės kultūros Olimpiada, kurioje dalyvauja antrojo
Olimpiados etapo laimėtojai ir pirmojo etapo Vilniaus ir Kauno miestų laimėtojai.
8. Pirmąjį

etapą organizuoja

Rokiškio

rajono

savivaldybės

švietimo centras,

bendradarbiaudamas su Etninės kultūros globos tarybos (toliau – EKGT) Aukštaitijos padaliniu
(toliau- Organizatorius).
9. Pirmojo etapo vykdymo vietą ir datą nustato Organizatorius.
10. Olimpiados pirmąjį etapą vykdo komisija, sudaryta ir patvirtinta Rokiškio rajono
savivaldybės švietimo centro direktoriaus įsakymu suderinus su EKGT Aukštaitijos regionu.
Komisija parengia užduotis, įvertina ir išrenka kandidatus į antrąjį Olimpiados etapą.
11. Pirmajame Olimpiados etape gali dalyvauti visi Rokiškio rajono 6–12 klasių mokiniai.
Dalyviai skiriami į dvi amžiaus grupes:
11.1 6-9 klasių mokiniai;
11.2 10-12 klasių mokiniai.
12. Antrajame Olimpiados etape dalyvauja 6–8 kl., 9–12 kl. pirmojo etapo laimėtojai – po
du iš kiekvienos amžiaus grupės.
13. Mokinių paraiškas dalyvauti antrajame Olimpiados etape iki gruodžio 20 d. pateikia
Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, vadovaujantis pirmojo etapo vertinimo komisijos
protokolais. Prie paraiškos pridedama pirmojo Olimpiados etapo komisijos protokolo kopija
(skenuota kopija atsiunčiama elektroniniu paštu antrojo etapo organizatoriams).
IV. UŽDUOTYS IR JŲ VERTINIMAS
14. Olimpiados užduotys sudaromos vadovaujantis Etninės kultūros bendrosiomis
programomis.
15. Olimpiados užduotys rengiamos ir atliekamos dviejose amžiaus grupėse (6–8 kl. ir 9–
12 kl.).
16. Olimpiados užduotys:
16.1. pirmoji užduotis – etnokultūros pažinimo testas (45 min.), kurį sudaro užduočių
rinkinys (rašytiniai, vaizdu ar garsu pateikti klausimai su atsakymų variantais arba atviro tipo
klausimais), parengtas atsižvelgiant į 15 punkte nurodytas mokinių grupes ir Etninės kultūros
bendrąsias programas, siekiant atskleisti bei patikrinti dalyvio etninės kultūros gebėjimus, žinias ir
supratimą;
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16.2. antroji užduotis – etnokultūrinė kūrybinė raiška (5 min.), kuri gali būti atlikta
pasirinkus sakytinį folklorą (pasakojamąją, smulkiąją tautosaką), muzikinį folklorą (dainuojamąjį,
instrumentinį), šokamąjį ir žaidybinį folklorą, teatrines inscenizacijas ar savo pagamintų tautodailės
(tradicinių amatų) dirbinių pristatymą.
17. Antrosios užduoties atlikimo sąlygos:
17.1. leistina pasitelkti pagalbininkus, jei tai būtina kūrinio atlikimui;
17.2 folkloro kūriniai atliekami tradiciškai, be stilizacijų.
18. Pirmoji užduotis vertinama atsižvelgiant į etninės kultūros žinias, išmanymą,
samprotavimų bei interpretacijų brandumą.
19. Antroji užduotis vertinama atsižvelgiant į mokinių savarankiškumą, kūrybiškumą,
originalumą, meniškumą, kalbos (ir/ar tarmės) ir rašto kultūrą, oratorinius gebėjimus,
komunikabilumą, aktyvumą.

V. OLIMPIADOS FINANSAVIMAS
20. Olimpiados rajono

etapą finansuoja Rokiškio rajono savivaldybė, lėšas skiriant

Olimpiados organizatoriui - Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centrui. Savivaldybei neskirus
lėšų, visas su Olimpiada susijusias išlaidas apmoka siunčianti mokykla.
21. Antrąjį Olimpiados etapą finansuoja EKGT.
22. Trečiojo etapo organizavimo ir vykdymo išlaidas finansuoja
neformaliojo švietimo centras

Lietuvos mokinių

Į vykdymo išlaidas neįeina mokytojų ir Olimpiados dalyvių

pagalbininkų maitinimas bei apgyvendinimas.
23. Dalyvių kelionės išlaidas ir juos lydinčių asmenų komandiruotes apmoka Rokiškio
rajono savivaldybė, lėšas skiriant Olimpiados organizatoriui - Rokiškio rajono savivaldybės
švietimo centrui. Savivaldybei neskirus lėšų, visas su Olimpiada susijusias išlaidas apmoka
siunčianti mokykla
24. Olimpiadą organizuoti ir finansuoti gali padėti ir kitos organizacijos (rėmėjai).
VI. OLIMPIADOS NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
25. Olimpiados rajono etapo prizininkus apdovanoja Rokiškio rajono savivaldybės švietimo
centras. Laimėtojams 6-9 ir 9-12 klasių grupėse (po du iš kiekvienos grupės) suteikiama galimybė
dalyvauti regioniniame etape.
______________________________

