
 

Kviečiame registruotis į XX vaikų ir jaunimo etninės kultūros stovyklą - meistriškumo kursus 

"TRADICIJA" 

 

 
   

2020 m. birželio 25 – liepos 2 d. Palangoje vyks XX tarptautinė vaikų ir jaunimo etninės kultūros 

stovykla "Tradicija" kartu su meistriškumo kursais pedagogams. 

Kviečiame dalyvauti vaikų, jaunimo ir suaugusių folkloro kolektyvus, pavienius kolektyvų dalyvius ir 

vadovus, muzikos, liaudies choreografijos, dailės mokytojus, ikimokyklinio ugdymo specialistus, pedagogus  

ir visus besidominčius tradicine liaudies kultūra.  

Programoje:  

 Lietuvos, Gruzijos, Rusijos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kitų šalių įžymių pedagogų 

meistriškumo pamokos (kasdieniai 6-8 val. teoriniai ir praktiniai tradicinio dainavimo užsiėmimai, 

liaudies kostiumo elementų gamybos (juostų vijimas, siuvinėjimas, papuošalų gamyba), liaudies šokio, 

liaudiškų žaidimų, teatro ir kt. užsiėmimai); 

 Apskritojo stalo diskusija ,,Tradicinė liaudies kultūra ir vaikai: metodikos ir technologijos“;  

 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kursai; 

 Folkloro kolektyvų koncertas Palangos botanikos sode; 

 Videoteka (žymių folkloro tyrinėtojų ekspedicinės medžiagos, dokumentinių filmų pristatymas); 

 Liaudies šokių vakarai, žaidimai ir pramogos prie jūros, kultūrinė programa;  

 Iškilminga Vasaros mokyklos uždarymo ceremonija ir folkloro kolektyvų – mokyklos „Tradicija“ 

dalyvių koncertas grafo Tiškevičiaus rūmuose (Gintaro muziejuje).  

Per 19 metų mokykla „Tradicija“ išgarsėjo ne tik dėl turiningos, iki smulkmenų apgalvotos mokymo 

programos ir jos naudos dalyviams, kuriems suteikiama galimybė visiškai pasinerti į tradicinę liaudies kultūrą. 

„Tradicija“ pirmiausia garsi savo talentingais pedagogais iš Rusijos, Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos, 

Ukrainos, Gruzijos. 

Pedagogams suteikiami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai (64 val.).  

Registracija iki 2020 m. gegužės 1 d.  el. paštu ltmfc2006@gmail.com, arinuskafolk@inbox.ru  

Papildoma informacija www.arinsuka.lt arba tel. +370-614-21516.  

 

Organizatoriai 

 

mailto:ltmfc2006@gmail.com
http://www.arinsuka.lt/


XX tarptautinė vaikų ir jaunimo etninės kultūros stovykla - meistriškumo kursai "Tradicija" 

 

KOLEKTYVINĖ DALYVIO PARAIŠKA 

 

1. Kolektyvo pavadinimas  

2. Rajonas, miestas 

3. Mokytojo / vadovo vardas, pavardė 

4. Adresas, telefonas 

5. El. paštas 

6. Atlikėjų amžius           

7. Kam priklauso (Ugdymo įstaiga)  

8. Siunčiančioji organizacija 

9. Siunčiančiosios organizacijos vadovo vardas, pavardė 

10. Siunčiančiosios organizacijos vadovo telefonas, el. paštas  

11. Dalyvių, kartu su delegacijos vadovu skaičius_____  

12. Delegaciją sudaro _____ moterų/mergaičių, _____ vyrų/berniukų. 

13. Kolektyvo įsikūrimo metai 

14. Kokiai tradicijai atstovaujate 

 

 

 

Apmokėjimą už _____ žm. (dalyvių skaičius) dalyvavimą po 308 eur. garantuojame. 

Apgyvendinimas su patogumais 2-4 vietų kambaryje, 3 kartų maitinimas – Pageidauju / Nepageidauju  

                                                                                                                                  (pabraukti) 

 

Organizacijos vadovo vardas, pavardė, parašas 

 

AV 

 

*Skenuotą, siunčiančiosios organizacijos vadovo pasirašytą ir užantspauduotą paraišką privaloma atsiųsti 

elektroniniu paštu arinuskafolk@inbox.ru  iki gegužės 1 d.  
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XX tarptautinė vaikų ir jaunimo etninės kultūros stovykla - meistriškumo kursai "Tradicija" 

INDIVIDUALI DALYVIO PARAIŠKA 

 

1. Suaugusio dalyvio vardas, pavardė, gimimo data 

2. Nepilnamečio dalyvio vardas, pavardė, gimimo data 

3. Nepilnamečio dalyvio kontaktinio telefono numeris (jeigu yra) 

4. Nepilnametį asmenį lydinčių asmenų vardai, pavardės (jeigu nepilnametį lydi tėvai, kiti asmenys) 

5. Tėvų kontaktinio telefono numeris, el. pašto adresas 

 

 

 

Apmokėjimą už _____ žm. (dalyvių skaičius) dalyvavimą kursuose po 308 eur. garantuojame  

Apgyvendinimas su patogumais 2-4 vietų kambaryje, 3 kartų maitinimas – Pageidauju / Nepageidauju  

                                                                                                                                  (pabraukti) 

 

 

 

Vardas, pavardė, parašas____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

*Skenuotą, siunčiančiosios organizacijos vadovo pasirašytą ir užantspauduotą paraišką privaloma atsiųsti 

elektroniniu paštu arinuskafolk@inbox.ru  iki gegužės 1 d. 
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