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Dalyko LIETUVIŲ  TRADICIJOS  IR  JŲ  KAITA 

mokymosi planas (mokantis grupėje) 

 

Dėstytojos: doc. dr. Laimutė Anglickienė,  dr. Giedrė Barkauskaitė 

laimute.anglickiene@vdu.lt ; giedre.barkauskaite@vdu.lt 

(Kultūrų studijų katedra, Humanitarinių mokslų fakultetas, V. Putvinskio 23-420, Kaunas)  

Visi kontaktiniai susitikimai (paskaitos) vyks nuotoliniu būdu per MS Teams platformą, studijoms 

reikalinga medžiaga bus patalpinta Moodle aplinkoje. 

Paskaitos vyks 2021 m. rugsėjo 6 d. – lapkričio 29 d. (pirmadieniais) 15:00- 16:30 val. Egzaminas bus 

laikomas vėliau paskirtą dieną gruodžio 6-22 d. laikotarpiu. 
 

Studijų rezultatai 

a) Šio dalyko tikslas - supažindinti su lietuvių tradicinės kultūros pagrindiniais bruožais - gyvensena, 

papročiais ir tradicijomis, jų raida ir kaita XIX-XXI a. Jūs būsite supažindinti su tradiciniu lietuvių 

gyvenimo būdu ir pagrindiniais gyvensenos bruožais: įvairiomis materialinės kultūros (liaudies 

architektūra, mityba, verslai), dvasinės kultūros (kalendorinės šventės, gyvenimo ciklo papročiai, 

žodinė liaudies kūryba) sritimis. Gilinamasi į tradicijų transformacijos ir tęstinumo klausimus, 

aptariama kaip laike, XIX a.- XXI a. pradžioje, kito lietuvių gyvenimo būdas ir tradicijos, kokiomis 

formomis vienas ar kitas reiškinys egzistuoja dabartinėje kultūroje, kuo mūsų papročiai yra unikalūs 

ir panašūs su kitais kraštais, kas šiandien yra laikoma mūsų tautinio paveldo dalykais. 

b) Baigę šio dalyko studijas ir atlikę visas užduotis, Jūs gebėsite: 

• Apibūdinti XIX-XXI a. lietuvių gyvensenos raidos dėsningumus; 

• Įvertinti tradicijos ir inovacijos, unikalumo ir universalumo santykį lietuvių materialinės ir 

dvasinės kultūros srityse; 

• Palyginti skirtingų lietuvių kartų gyvenseną, papročius ir tradicijas. 

c) Šiems gebėjimams ugdyti parengta dalyko medžiaga – mokymosi turinys, kurį sudaro:  

o teorinė medžiaga;  

o paskaitos, konsultacijos bei jų vaizdo įrašai;  

o savarankiškos (individualios) namų darbų užduotys;  

o pokalbiai realiame laike, diskusijos ir refleksijos;  

o vaizdo medžiaga 

o papildoma literatūra.  

 

 

Dalyko vertinimo sudedamosios dalys 

Vertinimas (proc. galutinio  

pažymio): 

 

Namų darbas   20 % 

Kolokviumas 40 %  

Egzaminas 40 % 

Kolokviumo ir egzamino užduotys paruošiamos naudojant dalyko paskaitų medžiagą. Tiek koliokviumui, 

tiek egzaminui atsiskaitoma iš nurodytų temų sąrašo medžiagos. Galimi  ir reikalingi atsiskaitymams 

kontroliniai klausimai yra pateikiami po kiekvienos paskaitos medžiaga. Atsiskaitymai vyksta nuotoliniu 

būdu. 

https://moodle2.vdu.lt/course/view.php?id=4874
mailto:laimute.anglickiene@vdu.lt
mailto:giedre.barkauskaite@vdu.lt
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Pagrindinės studijų dalyko temos ir atsiskaitymai yra šie: 

Studijų 

savaitė 

Paskaitos data Teorinės medžiagos dalis 

(paskaitų temos) 

Atsiskaitymai 

1.  2021 m. rugsėjo 6 d.  1. Įvadinė paskaita. Aptariamas dalyko 

turinys, atsiskaitymo formos ir jų 

grafikas.  

Pagrindiniai lietuvių gyvenamosios 

aplinkos bruožai. Kasdienybė ir šventinis 

laikas 

Žinių vertinimas visų 

atsiskaitymų metu 

 

2.  2021 m. rugsėjo 13 d.  2. Šeima ir bendruomenė: santykiai tarp 

žmonių (bendruomenė, kaimynystė, 

lyčių vaidmenys) 

Žinių vertinimas 

kolokviumo  metu 

3.  2021 m. rugsėjo 20 d.  3. Šeima ir bendruomenė: šeimos 

šventės 

Žinių vertinimas 

kolokviumo metu 

4.  2021 m. rugsėjo 25 d.  4. Tradicinės kalendorinės šventės ir jų 

transformacijos I 

Žinių vertinimas 

kolokviumo metu 

5.  2021 m. rugsėjo 27 d.  5. Tradicinės kalendorinės šventės ir jų 

transformacijos II 

Žinių vertinimas 

kolokviumo metu 

6.  2021 m. spalio 4 d.  6. Kalendorinių švenčių pritaikymas 

miestietiškam gyvenimo būdui 

Žinių vertinimas 

kolokviumo metu 

7.  2021 m. spalio 11 d. Kolokviumas  Atsiskaitoma iš  1-6 

paskaitų temų 

8.  2021 m. spalio 18 d.  7. Tradicinis folkloras I Žinių vertinimas 

egzamino metu 

9.  2021 m. spalio 25 d.  

 

8. Tradicinis folkloras II Žinių vertinimas 

egzamino metu 

 

10.  2021 m. lapkričio 8 d.  9 . Šiuolaikinis vaikų ir jaunimo 

folkloras 

Žinių vertinimas 

egzamino metu 

11.  2021 m. lapkričio 15 d.  10. Tradicinė mityba ir jos šiuolaikiniai 

pokyčiai 

Žinių vertinimas 

egzamino metu 

Namų darbo 

užduoties pateikimas 

12.  2021 m. lapkričio 22 d.  11. Lietuvos etnografinių regionų 

skirtumai  

Žinių vertinimas 

egzamino metu 

13. 2021 m. lapkričio 29 d.  12. Veiksniai, sąlygoję lietuvių 

gyvenseną ir tradicijas.  

Paskaitų teorinės medžiagos 

apibendrinimas ir diskusijos 

Žinių vertinimas 

egzamino metu 

Namų darbų 

aptarimas 

 2021 m. gruodžio mėn. 

paskirtu laiku  

Egzaminas Egzaminas (iš 7-12 

paskaitų temų) 
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Namų darbo temos 

 

Šiam dalykui turite parengti namų darbą. Jo įvertinimas sudaro 20 proc. jūsų galutinio pažymio. Namų 

darbas įkeliamas į Moodle iki lapkričio 15 d. 22 val.  

Namų darbo užduotį galite pasirinkti patys iš siūlomų trijų variantų (A, B ir C). Pasirinkite rašyti jums 

įdomiausią variantą: 

 

Užduotis A. „Lyginamoji vienos pasirinktos kalendorinės ar šeimos šventės analizė“.  

Pasirinktą šventę analizuoti galima palyginant:  

a)  skirtingų kartų tradicijas (apklausę savo senelius ir / ar tėvus, kitus vyresnius giminaičius, 

palyginkite šios šventės tradicijas prieš keletą dešimtmečių su dabar jūsų besilaikomomis);  

b) skirtingų šalių tradicijas (jei gyvenate / gyvenote kitoje šalyje, palyginkite, kaip ta pati 

šventė šiuo metu yra švenčiama Lietuvoje ir kitoje šalyje). 

Analizuojant reiškinį siūloma atskleisti tokius pagrindinius šventės segmentus: pasirengimo 

šventei momentai; šventiniai patiekalai, dovanos ir kiti šventiniai atributai; tradicijos ir ritualai; dalyviai ir 

svečiai; vieta; kas veikiama šios šventės metu. 

Namų darbo apimtis – 4-5 psl. (apie 13 000 spaudos ženklų su tarpais). 

Šios užduoties tikslas / mokymosi tikslas – išmokti aprašyti ir analizuoti kultūros reiškinį, 

atkreipiant dėmesį į mažiausias jo smulkmenas. 

  A užduoties siūlomos temos ir vertinimo kriterijai  

Temos 

(pavyzdžiai) 

Pasirinkti analizei vieną šventę 

Vertinimo kriterijai Kriterijų 

svoris 

(proc.) 

1. Šeimos šventės ir susitikimai (krikštynos, 

vestuvės, laidotuvės); 

2. Kalendorinės šventės (Kūčios- Kalėdos, 

Naujieji metai, Užgavėnės, Velykos, 

Joninės, Žolinė, Visi šventieji-Vėlinės, kt.); 

3. Valstybinės šventės (Vasario 16-oji, Kovo 

11-oji, Liepos 6-oji); 

4. Kaimynų, giminių sambūrių, profesinės 

šventės. 

 

Dėstymo turinys atitinka ir atskleidžia  

pasirinktą temą  

30 

Darbas yra logiškas, aiškios struktūros, 

pristatytos visos temą atskleidžiančios 

struktūrinės dalys (įvadinė dalis, 

dėstymas su aiškiai sustruktūruotu tekstu, 

apibendrinimas / išvados, šaltinių ir  / ar 

literatūros sąrašas) 

30 

Pagrįsti apibendrinimai, išvados  20 

Parašyta taisyklinga lietuvių kalba 10 

Formos reikalavimų paisymas  10 

Iš viso: 100% 

 

Užduotis B – esė „X šventės pokyčiai“. Namų darbe turi atsiskleisti pasirinktos šventės atsiradusių 

naujovių, pokyčių, transformacijų apibūdinimas. Tekste turi būti pagrindiniais bruožais apibūdinta šventė 

(jos vaizdas XIX a. – XX a. pirmoje pusėje) bei aiškiai aprašytos vėliau atsiradusios naujovės, tapusios 

naujomis tradicijomis, nurodytos šių pokyčių priežastys.  

Namų darbo apimtis - 2,5 – 3 psl. (apie 10000 spaudos ženklų su tarpais). Darbe turi atsiskleisti Jūsų 

asmeninė nuomonė, gebėjimas logiškai struktūruoti medžiagą ir gebėjimas argumentuoti. 

Šio namų darbo teksto formos reikalavimai – tokie pat kaip ir užduočiai A (žr. aukščiau pateiktus 
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reikalavimus). 

 

   B užduoties siūlomos temos ir vertinimo kriterijai 

Temos 

(pavyzdžiai) 

Individualiai pasirinkti 1 reiškinį- šventę 

Vertinimo kriterijai Kriterijų 

svoris 

(proc.) 

1. Šeimos šventės ir susitikimai (krikštynos, 

vestuvės, laidotuvės); 

2. Kalendorinės šventės (Kūčios- Kalėdos, Naujieji 

metai, Užgavėnės, Velykos, Joninės, Žolinė, Visi 

šventieji- Vėlinės, kt.); 

3. Valstybinės šventės (Vasario 16-oji, Kovo 11-

oji, Liepos 6-oji); 

4. Kaimynų, giminių sambūrių, profesinės šventės. 

Temos pasirinkimas ir jos 

atskleidimas  

30 

Pastabumas bei reiškinio naujovių, 

transformacijų, pokyčių išskyrimas 

(šventės pokyčių aiškus  

apibūdinimas ir argumentuotas 

įvertinimas) 

50 

Formos reikalavimų paisymas 10 

Parašyta taisyklinga lietuvių kalba 10 

Iš viso  100% 

 

Užduotis C - „Šiuolaikinio vaikų ir jaunimo folkloro kūrinių rinkinys“.  

Reikia surinkti ne mažiau 35 vaikų ir jaunimo folkloro kūrinius ir parašyti trumpą apibendrinimą. Galite 

surašyti folkloro kūrinius, kuriuos jūs prisimenate iš savo vaikystės ir paauglystės arba apklausti savo 

draugus ar jaunesnius giminaičius. 

Šios užduoties tikslas / mokymosi tikslas – išmokti užfiksuoti  šiuolaikinio folkloro kūrinius, tiksliai ir 

teisingai juos užrašyti, pastebėti kūrinių atlikimo aplinkybes. 

 

Užduoties vertinimo kriterijai Kriterijų svoris 

(proc.) 

Surinkta ne mažiau 30 kūrinių  50 

Medžiaga sutvarkyta pagal visus reikalavimus 30 

Apibendrinimas 20 

Iš viso  100% 
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