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ETNOKULTŪROS PROJEKTAS „AŠ – LIETUVIS“ 

 

I. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ  

 

I. Projekto pavadinimas:  „Aš – lietuvis“ 

II. Projekto įgyvendinimo terminas: 2019 m. vasario – kovo mėn. 

III. Projekto organizatoriai: „Sietuvos“ progimnazijos lietuvių k. mokytojos Audronė Gikienė, 

Sandra Ribačiauskienė. 

IV. Projekto koordinatorė: „Sietuvos“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Vida Petrevičienė. 
V. Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilniaus etninės kultūros centras. 

 

II. PROJEKTO APRAŠYMAS 

1. Projekto kontekstas ir motyvacija 

 Projektas skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.  

Įgyvendinant šį projektą bus išryškinti Lietuvos etnografinių regionų savitumą atspindintys dalykai 

– tarmės, tautosaka, kulinarijos paveldas, muzikinis folkloras. 

Projektu siekiama skatinti mokinius domėtis etnokultūra, puoselėti tradicijas, perimti etnines 

dorines normas kaip šiandienos gyvenimo pagrindą, išsaugant identitetą, kas yra ypač aktualu 

miesto vaikams. 

2. Projekto tikslas 
 Etnografinių regionų savitumo atskleidimas, etninės kultūros vertybių puoselėjimas.  

3. Projekto uždaviniai 

 * ugdyti asmenybę, besididžiuojančią savo tautine kultūra, suvokiančią save kaip tos 

tautos puoselėtoją; 

 * skatinti mokinius mokytis tarmių ir jas saugoti; 

 * pagilinti mokinių turimas etninės kultūros žinias, kurios padėtų suvokti bei formuoti 

savo, kaip lietuvio tapatybę; 

 * lavinti tiriamuosius ir komandinio darbo gebėjimus. 

4. Veiklos programa, sąlygos ir užduotys: 

4.1. Projekte dalyvauja „Sietuvos“ progimnazijos 5-8 klasių mokiniai suskirstyti į komandas, 
atstovaujančias 5 Lietuvos etnografinius regionus: 

Aukštaitijos regionas - 5a, 6b klasės. 

Suvalkijos regionas - 6a, 6c klasės. 

Žemaitijos regionas - 5c, 5b klasės. 

Dzūkijos regionas – 7a, 7b klasės. 

Mažosios Lietuvos regionas - 8a, 8b klasės. 

4.2. Iš regionus atstovaujančių klasių išrenkama 16 asmenų kūrybinė grupė/komanda (po 8 

mokinius iš kiekvienos klasės). Nariai pasiskirsto pareigomis: vadovas, medžiagos rinkėjai, 

pateikčių rengėjai ir t. t. Kiekviena komanda turi turėti savo pavadinimą ir paruošti prisistatymą (iki 

1 min.). 

Mokytojai yra tik konsultantai.  
4.3. Komandos: 

* parengia iki 10 pateikčių (iki 5 min.) apie atstovaujamą regioną (gali būti, pvz., paprotys, 

tradicija, šventė, drabužiai, lankytini objektai ar kt.); 

* tarmiškai skaito arba pasakoja pasirinktą tekstą (iki 3 min.); 



* pristato pasirinktą etnografinį namų apyvokos daiktą (tarmiškas pavadinimas, paskirtįs). 

Papildoma užduotis – komisijos nario pristatyto etnografinio namų apyvokos daikto pavadinimas ir 

paskirtis; 

* tarmiškai atlieka pasirinktą dainą; 
* paruošia pristatomo regiono tradicinį patiekalą/-us (iki 3); pateikia vieno patiekalo receptą; 

* sušoka šokį, ratelį ar žaidimą (privalumas – įtraukti kuo daugiau žiūrovų). 

5. Užduočių vertinimas ir apdovanojimai: 

5.1. Projekto užduotis vertins sudaryta komisija, atsižvelgdama į regiono savitumo atskleidimą, 

autentiškumą, kūrybiškumą, komandos narių aktyvumą, sąlygų laikymąsi. 

5.2. Visos projekte dalyvaujančios komandos (klasės) bus apdovanotos Padėkos raštais. Komandos 

laureatės – prizais. 

Etnokultūros projektas „Aš – lietuvis” skelbiamas progimnazijos interneto svetainėje 

http://www.sietuvos.vilnius.lm.lt/   
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