
 

 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS MOKINIAMS APRAŠO FORMA 

 

Programos pavadinimas Jaunojo etnologo akademija 

 

Rengėjai 

 

Dr. Asta Venskienė, dr. Giedrė Barkauskaitė 

Kodas/Registracijos 

numeris 

 

Apimtis kred. 

ir/ arba trukmė val. 

3 ECTS kreditai (80 val.) 

Tikslas, uždaviniai 

 

Programos tikslas – atskleisti etninės ir moderniosios kultūrų sąveiką ir 

reikšmę šiuolaikiniame pasaulyje. Uždaviniai: apibūdinti etninės kultūros 

formų įvairovę ir jų kaitą modernioje kultūroje; per atskirų kultūrinių 

reiškinių, faktų analizę atskleisti tradicijų tęstinumo, atkūrimo, kūrimo 

nunykimo procesus bei priežastis; analizuoti kitų Lietuvoje gyvenančių tautų 

etnokultūrinį palikimą; išmokti naudoti pagrindinius etnografinės ir folkloro 

medžiagos rinkimo metodus. 

Tikslinė grupė Vyresniųjų klasių (9 - 12) mokiniai. 

Turinys 

(programos  

sudedamosios  

dalys, temos,  

užsiėmimo  

pobūdis: teorija,  

praktika,  

savarankiškas  

darbas) 

Temos: 

 

1. Kas yra etnologija? Etninės kultūros vaidmuo moderniame 

pasaulyje? ( Teoriniai pagrindai 2 val.). (dr. A. Venskienė) 

2. Etnografinių ir folkloro duomenų rinkimas – kuo panašus etnologo ir 

detektyvo darbas? (Teoriniai pagrindai ir praktiniai užsiėmimai 6 val. 

Savarankiškas darbas – 2x4 val.=8 val.). (dr. G. Barkauskaitė) 

3. Dievai, deivės ikikrikščioniškoje ir šiuolaikinėje lietuvių kultūroje. 

(Teoriniai pagrindai ir praktiniai užsiėmimai 6 val.). (doc. dr. D. 

Senvaitytė) 

4. Tradicinis ir dabartinis vaikų, jaunimo folkloras arba tradicijos jūsų 

telefone, kompiuteryje, internetinėje erdvėje. (Teoriniai pagrindai ir 

praktiniai užsiėmimai 6 val. Savarankiškas darbas – 3x4 val.=12 

val.). (prof. G. Kazlauskienė) 

5. Lietuvių etnochoreografija modernioje kultūroje – protėvių ir 

šiuolaikiniai šokiai, jų vaidmuo žmogaus gyvenime. (Teoriniai 

pagrindai ir praktiniai užsiėmimai 4 val.). (dr. G. Barkauskaitė) 

6. Tautodailė – kūryba kasdienybėje ir būdas apsisaugoti nuo 

makdonaldizacijos. (Teoriniai pagrindai ir praktiniai užsiėmimai 6 

val.). (dr. A. Venskienė) 

7.  Kitų Lietuvoje gyvenančių tautų kultūra. Kaip mes įsivaizduojame 

kitas tautas ir kaip kitos tautos įsivaizduoja mus. (Teoriniai pagrindai 

4 val.) (doc. dr. L. Anglickienė) 

8. Šiuolaikinės etninės kultūros formos jaunimo subkultūrose. 

(Teoriniai pagrindai 2 val.). (doktorantė A. Kalėdienė) 

9. Jaunimo tradicijos. Abiturientų �šventės: tarp praeities ir dabarties. 

(Teoriniai pagrindai 2 val.). (doktorantė J. Vasilionytė) 

10. Miestas kaip daugiakultūrinės aplinkos ir daugiasluoksnės atminties 

vieta. (Paskaita – ekskursija 2 val.). (doc. dr. R. Račiūnaitė-

Paužuolienė) 

11. Baigiamasis darbas. Lauko tyrimų metu surinkta bei pagal pateiktus 

reikalavimus sutvarkyta etnografinė arba folklorinė medžiaga. 

(Savarankiškas darbas – 20 val.).  



Mokymo(-si) metodai Dėstymo metodai: pasakojimas, aiškinimas, iliustravimas, klausimai-

atsakymai, vaizdinės medžiagos demonstravimas ir komentavimas.  

Studijų metodai: diskusijos, ekspertų metodas, literatūros studijavimas ir 

analizavimas, savarankiškų arba komandinių užduočių pristatymas žodine ar 

rašytine forma. 

Pasiekimų vertinimas Individualios užduotys, tiriamasis darbas 

Darbas paskaitų metu – 20 %, Savarankiško darbo analizė – 30 %, 

Baigiamasis darbas – 50 % 

Mokymosi rezultatai  Baigusieji programą gebės: 

 

 Apibūdinti etninės kultūros reikšmę šiandienos kultūroje, 

 Identifikuoti etninės kultūros elementus šiuolaikinėje kultūroje, 

 Analizuoti ir įvertinti kitataučių palikimą Lietuvos kultūrai, 

 Taikyti pagrindinius etnografinės ir folkloro medžiagos rinkimo 

metodus. 

Išduodamo dokumento 

tipas 

Gebėjimus liudijantis pažymėjimas 

Asmuo kontaktams  Asta Venskienė, a.venskiene@hmf.vdu.lt ; tel. (8-37) 327832. 

 

 

Paskaitos vyks: 

Rugsėjo 12, 26 d. 

Spalio 10, 24 d. 

Lapkričio 14, 28 d. 

Gruodžio 05, 12 d. 

 

Data Paskaitos tema Paskaitos 

trukmė 

Dėstytojas 

Rugsėjo 12 d. Pasisveikinimas. 

Susipažinimas su universitetu, 

katedra. 

  

 Kas yra etnologija? Etninės 

kultūros vaidmuo moderniame 

pasaulyje? 

2 val. dr. A. Venskienė 

doc. dr. L. Anglickienė 

 Etnografinių ir folkloro 

duomenų rinkimas – kuo 

panašus etnologo ir detektyvo 

darbas? 

2 val. dr. G. Barkauskaitė 

  Viso: 4 val.  

mailto:a.venskiene@hmf.vdu.lt


Rugsėjo 26 d. Tautodailė – kūryba 

kasdienybėje ir būdas 

apsisaugoti nuo 

makdonaldizacijos. 

2 val. dr. A. Venskienė 

 Kitų Lietuvoje gyvenančių 

tautų kultūra. Kaip mes 

įsivaizduojame kitas tautas ir 

kaip kitos tautos įsivaizduoja 

mus. 

2 val. doc. dr. L. Anglickienė 

 Tradicinis ir dabartinis vaikų, 

jaunimo folkloras arba 

tradicijos jūsų telefone, 

kompiuteryje, internetinėje 

erdvėje. 

1 val. prof. G. Kazlauskienė 

  Viso: 5 val.  

Spalio 10 d. Kitų Lietuvoje gyvenančių 

tautų kultūra. Kaip mes 

įsivaizduojame kitas tautas ir 

kaip kitos tautos įsivaizduoja 

mus. 

2 val. doc. dr. L. Anglickienė 

 Etnografinių ir folkloro 

duomenų rinkimas – kuo 

panašus etnologo ir detektyvo 

darbas? 

2 val. dr. G. Barkauskaitė 

 Lietuvių etnochoreografija 

modernėjančioje kultūroje – 

protėvių ir šiuolaikiniai šokiai, 

jų vaidmuo žmogaus 

gyvenime. 

2 val. dr. G. Barkauskaitė 

  Viso: 6 val. 

 

 

Spalio 24 d. 

 

Dievai, deivės 

ikikrikščioniškoje ir 

šiuolaikinėje lietuvių kultūroje. 

2 val. doc. dr. D. Senvaitytė 

 Lietuvių etnochoreografija 

modernėjančioje kultūroje – 

protėvių ir šiuolaikiniai šokiai, 

jų vaidmuo žmogaus 

gyvenime. 

2 val. dr. G. Barkauskaitė 

 Tautodailė – kūryba 

kasdienybėje ir būdas 

1 val. dr. A. Venskienė 



apsisaugoti nuo 

makdonaldizacijos. 

  Viso: 5 val.  

Lapkričio 14 d. 

 

Dievai, deivės 

ikikrikščioniškoje ir 

šiuolaikinėje lietuvių kultūroje. 

2 val. doc. dr. D. Senvaitytė 

 Tradicinis ir dabartinis vaikų, 

jaunimo folkloras arba 

tradicijos jūsų telefone, 

kompiuteryje, internetinėje 

erdvėje. 

2 val. prof. G. Kazlauskienė 

 Tautodailė – kūryba 

kasdienybėje ir būdas 

apsisaugoti nuo 

makdonaldizacijos. 

1 val. dr. A. Venskienė 

  Viso: 5 val.  

Lapkričio 28 d. 

 

Dievai, deivės 

ikikrikščioniškoje ir 

šiuolaikinėje lietuvių kultūroje. 

2 val. doc. dr. D. Senvaitytė 

 Tautodailė – kūryba 

kasdienybėje ir būdas 

apsisaugoti nuo 

makdonaldizacijos. 

2 val. dr. A. Venskienė 

 Tradicinis ir dabartinis vaikų, 

jaunimo folkloras arba 

tradicijos jūsų telefone, 

kompiuteryje, internetinėje 

erdvėje. 

1 val. prof. G. Kazlauskienė 

  Viso: 5 val.  

Gruodžio 05 d. 

 

Etnografinių ir folkloro 

duomenų rinkimas – kuo 

panašus etnologo ir detektyvo 

darbas? 

2 val. dr. G. Barkauskaitė 

 Tradicinis ir dabartinis vaikų, 

jaunimo folkloras arba 

tradicijos jūsų telefone, 

kompiuteryje, internetinėje 

erdvėje. 

2 val. prof. G. Kazlauskienė 

 Šiuolaikinės etninės kultūros 

formos jaunimo subkultūrose. 

2 val. doktorantė A. Kalėdienė 



  Viso: 6 val. 

 

 

Gruodžio 12 d. Jaunimo tradicijos. Abiturientų 

�šventės: tarp praeities ir 

dabarties. 

2 val. doktorantė J. Vasilionytė 

 Miestas kaip daugiakultūrinės 

aplinkos ir daugiasluoksnės 

atminties vieta. 

2 val. doc. dr. R. Račiūnaitė-

Paužuolienė 

  Viso: 4 val. 

 

 

 ATSISVEIKINIMAS. 

Pažymėjimų įteikimas. 

  

    

 

 

Paskaitos vyks VDU kas antrą šeštadienį nuo 10 valandos. Užsiėmimai prasideda rugsėjis 12 

dieną. Pirmam susitikimui renkamės adresu: Kaunas, K. Donelaičio g. 52, II aukšto fojė. 

 

Registruotis į rudens semestro užsiėmimus galite e. paštu: a.venskiene@hmf.vdu.lt arba 

telefonu Kaune – (8-37) 327832 iki rugsėjo 04 d. 
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