PATVIRTINTA
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro direktoriaus
2022 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. R1-126

FESTIVALIO „KULTŪRŲ RATAS“ SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tautinės tolerancijos puoselėjimas daugiakultūrėje Lietuvos erdvėje – vienas iš prioritetų
ugdant jaunuolius pilietiškais ir patriotiškais žmonėmis.
2. Festivalis „Kultūrų ratas“ yra edukacinio projekto „Kultūrų ratas“ dalis (toliau – Festivalis),
skirta mokinių neformaliam pilietiniam švietimui bei Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metams
paminėti. Projektą inicijuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, organizuoja ir vykdo Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau LMNŠC), bendradarbiaudamas su Tautinių mažumų
departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
3. Sąlygos reglamentuoja Festivalio organizavimo ir vykdymo tvarką.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Tikslas – ugdyti tautinę savimonę ir tautinę toleranciją, puoselėti ir skleisti daugiakultūrį
Lietuvos paveldą.
5. Festivalio uždaviniai:
5.1. supažindinti mokinius su tautų, gyvenančių Lietuvoje, savitumu, tradicijomis, kultūrų
įvairove;
5.2. skatinti įvairiataučių mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą;
5.3. skatinti domėjimąsi Lietuvos tautų kultūriniu palikimu ir ugdyti kūrybiškumą.
III. . DALYVIAI
6. Festivalio dalyviai – 5–12 klasių Lietuvos ir užsienio bendrojo ugdymo, sekmadieninių,
neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų mokiniai, tautinių
bendruomenių, vaikų ir jaunimo organizacijų ir kitų iniciatyvinių grupių nariai.
7. Komandos narių skaičius neribojamas, tačiau, esant labai dideliam dalyvių skaičiui, į
baigiamąjį renginį bus kviečiama ne daugiau nei 12 komandos narių.
8. Komandų skaičius iš vienos ugdymo įstaigos, organizacijos neribojamas.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
9. Mokiniai pasirenka vieną ar kelias iš Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų, etninių
grupių tradicijų ir, remdamiesi savo patirtimi bei informacija, gauta iš tėvų, mokytojų, kitų
šaltinių, atlieka kūrybinį darbą – pristato pasirinktą tradiciją (-as).
10. Kūrybinio darbo reikalavimai:
10.1. darbe turi būti pateiktas pasirinktos tautos tradicijos (šeimos ar kalendorinė šventė,
paprotys, šokis, daina, pasaka, maisto gaminimo būdas, būrimai, rūbai ir kt.) kontekstas; o
pasirinkus kelių tautų tradicijas, turi būti pateikta trumpa lyginamoji analizė (panašumai,
skirtumai, įžvalgos);
10.2. vaizdinė, filmuota medžiaga (iki 10 min.) ar PowerPoint pateiktis (iki 30 skaidrių)
įkeliama į „Google“ diską, Wetransfer, DropBox, Youtube ir kt. erdves, o elektroninėje anketoje
įkeliama tik nuoroda;
10.3. darbe turi būti pateikta: mokyklos (organizacijos) pavadinimas, kūrėjų bei vadovų vardai
ir pavardės;
10.4. turi būti nurodyti informacijos šaltiniai, panaudoti darbui atlikti.
11. Festivalio dalyviai registruojasi ir savo darbą iki einamųjų metų spalio 10 d. pateikia
LMNŠC tinklalapyje https://www.lmnsc.lt/projektas-kulturu-ratas/ .

V. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
12. Festivalio darbus pagal dvi amžiaus grupes (5–8 ir 9–12 kl.) vertins LMNŠC direktoriaus
įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.
13. Vertinimo kriterijai: darbo aktualumas, originalumas, kūrybiškumas, medžiagos
informatyvumas ir jos apipavidalinimas.
14. Darbai, neatitinkantys Festivalio reikalavimų, ne laiku pristatyti, nebus pateikiami
vertinimo komisijai.
15. Visiems dalyviams bus įteikti LMNŠC pagyrimo raštai. Geriausieji bus pakviesti į
baigiamąjį renginį pristatyti savo darbus ir apdovanoti.
16. Festivalio baigiamasis renginys vyks spalio arba lapkričio mėn. Tikslią informaciją
apie baigiamąjį renginį (vietą, laiką, formą ir pan.) gaus užsiregistravę dalyviai likus savaitei iki
renginio.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Informacija apie Festivalį skelbiama organizatorių internetinėje svetainėje www.lmnsc.lt.
18. Pateikdami nuotraukas, skaidres, vaizdo įrašus bei dalyvaudami baigiamajame renginyje
Festivalio dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia Festivalio
organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti Festivaliui pateiktus kūrybinius
darbus LMNŠC ir partnerių interneto svetainėse bei LMNŠC Pilietinio, turizmo ir etnokultūrinio
ugdymo skyriaus „Facebook“ paskyroje
https://www.facebook.com/pilietinioturizmoiretnokulturiniougdymoskyrius/
19. Papildoma informacija teikiama LMNŠC Pilietinio, turizmo ir etnokultūrinio ugdymo
skyriuje, Jovita Petrauskaitė, tel.8 614 67639, (85) 2154319, el. paštas jovita.petrauskaite@lmnsc.lt.

