NVŠ programa “Pažinkime savo gimtinę”
Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje nuo 2016 metų vasario mėnesio
veikia etnokultūrinės pakraipos neformaliojo vaikų švietimo programa (NVŠ) “Mes
- jaunieji muziejininkai”. Programos tikslas - ugdyti asmenybę, suvokiančią savo
tautos ištakas ir savitumą, sugebančią atpažinti, vertinti ir tausoti tikrąsias vertybes;
ugdyti tautinį ir pilietinį sąmoningumą, pagarbą etninės kultūros tradicijoms ir
poreikį jas tęsti; mokyti rinkti, fiksuoti, tvarkyti, kraštotyrinę medžiagą, saugoti
etninės kultūros vertybes. Etninės kultūros, kaip tradicinės savo tautos kultūros
vertybių visumos, pažinimas siejamas su tautinio tapatumo išsaugojimu. Iš kartos į
kartą perduodama patirtis, atkuriamos istoriškai susiformavusios tradicijos palaiko
tautos gyvybingumą, parodo pasauliui šalies tautinį veidą. Tačiau šiandien jaunimui
dažnai peršama pasaulio piliečio idėja, kuri palaiko agresyvumą, pervertinamos
materialinės vertybės, daugėja pilietinio pasyvumo apraiškų, silpsta meilės Tėvynei
poreikis. Norėdami išlikti tokiame pasaulyje, turime išsaugoti savo gimtąją kalbą,
žinoti tautos istorinę ir kultūrinę patirtį, didžiuotis savitu kultūros paveldu, kurį per
šimtmečius puoselėjo lietuvių tauta ir kuri ligi šiol labiausiai domina kitas pasaulio
šalis ir greičiausiai padeda joms pažinti Lietuvą. Pagarba tautai, kultūros vertybėms
žadina ir patriotinius jausmus. Taigi etninė kultūra yra tautos būties, išlikimo ir
tvirtumo esmė, nacionalinės kultūros paveldas
NVŠ programa plėtėsi, keitėsi, Prabėgusiais mokslo metais buvo
susikoncentruota į gilesnę savo krašto pažintį. Vaikai domėjosi savo tėvų ir senelių
papročiais, gyvenimo būdu, rinko informaciją kokios profesijos, amatai buvo
populiarūs jų gimtosiose apylinkėse, bandė atgaivinti tradiciniais buvusius
papročius (Užgavėnių šventė). Kartu jie ruošė klausimyną viktorinai apie apylinkei
svarbias datas, įvykius, žmones. Paruošę viktorinos klausimus, NVŠ programos
dalyviai išbandė patys, ar labai sudėtinga atsakyti į jų paruoštus klausimus.
Viktorina vyko mokyklos muziejuje, kuriame buvo galima rasti atsakymus į
daugelį klausimų, todėl programos dalyviai į klausimus atsakinėjo tikrai neblogai.
Nugalėtoju tapo Kastytis Zvilna, kuris iš tikrųjų domisi istorija bei savo krašto
praeitimi. Pasibaigus viktorinai mokiniai valgė tortą, aptarė būsimus darbus,
planavo ką galės nuveikti kitais mokslo metais
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