
Plungės rajono dailės ir technologijų mokytojų ir jų mokinių kūrybinių darbų paroda 

 Jau šeštus metus iš eilės, birželio mėnesį, Plungės rajono dailės ir technologijų 
mokytojai renkasi į mokymus - kūrybines dirbtuves (trumpiau plenerą), kurio metu 
susipažįsta su pasirinkto krašto istorija, tautodailininkų kūryba, dalinasi  savo praktine 
patirtimi.
 Šiais metais nusprendę susipažinti su Šiaulių krašto istorija į pagalbą 
pasikvietėme geriausią 2019 metų gidą Gintautą Tumulį. Su Juo Šiaulių mieste 
aplankėme žymiausius tautiškumą žadinančius objektus ir daugelio dailės ir 
technologijų mokytojų „mokslų gimtinę“  - buvusį dailės fakultetą. 

  Mieloje ir jaukioje Kadukių kaimo sodyboje susitikome su Lietuvos odininkų mokytoja, 
meninio odos apdirbimo meistre Rene Banaitiene, kuri pasidalino ilgamete kūrybine 
darbo patirtimi, kuri nors ir netradicinė - novatoriška, tačiau joje išsaugomos odos dirbinio 
taikomosios funkcijos. 
 Gruzdžių miestelyje vyko  edukacinis užsiėmimas  su juodosios keramikos meistre - 
tautodailininke  Regina Mataitiene, kuri pasidalino šios keramikos subtilybėmis ir 
technologija. Žiedimo stakles išbandėme ir mes. Nuostabūs, šilti ir  kruopštūs keramikos 
darbai, jauki dirbtuvių atmosfera ilgam įtraukė mus į kūrybines paieškas ir vis nesinorėjo 
išvykti.

 2020 metai LR seimo paskelbti  Tautodailės metais, todėl jau tradicija 
tapusi praktinė plenero - gerosios patirties sklaidos dieną pavadinome „Tautodailės 
kiemeliu“, kuriame mokytojai dalijosi gerąja patirtimi:
 Apie odos gaminių projektavimą, konstravimą ir panaudojimą ugdymo procese 
praktiškai išbandėme mokomi mokytojų I. Jokubienienės ir B. Valužienės, siuvinėjimo 
dekoratyvumą – pristatė L. Bulavienė, pynimo technikas atskleidė E. Selenienė, 
keramikinius margučius gaminti praktiškai mokė L. Ruginienė.  

Skirta – Tautodailės ir UNESCO pasaulio paveldo  Lietuvoje metams paminėti 



 Todėl kūrybinių darbų parodoje „Marginiai“, 
mokytojų atliktuose namų darbų užduotyse atsispindi 
Tautodailės žanrų įvairovė. Dailės ir technologijų 
mokytojai pasirinkę vieną jam aktualią tautodailės sritį, 
stengėsi ją atskleisti  ir perteikti tradicinėmis ir 
netradicinėmis priemonėmis:
- Skulptūrą -  Petras Jurkus, Plungės Senamiesčio mokykla
- Grafiką - Liudvika Švedė  Plungės raj. Šateikių pagrindinė 
mokykla 
- Tapybą - Lina Bulavienė Plungės Senamiesčio mokykla ir 
Ilma Zaborskienė Plungės ,,Saulės“ gimnazija,
- Keramiką - Lina Ruginienė Platelių meno mokykla, 
- Nėrimą - Elena Stalmokienė, Plungės "Babrungo" 
progimnazija  ir Rita Brasienė Plungės raj. Alsėdžių Stanislovo 
Narutavičiaus gimnazija, 
- Pinikus - Edita Selenienė Plungės Senamiesčio mokykla,  
- Mezgimą - Elena Kulbokienė Plungės akademiko Adolfo 
Jucio progimazija,
- Siuvinėjimą - Irena Platakienė Plungės „Ryto“ pagrindinė 
mokykla,
- Rūbų siuvimą - Alma Vilnienė Plungės raj. Žemaičių 
Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija
- Medžio drožybą -Viktoras Raibužis Plungės "Babrungo" 
progimnazija 
- Kalvystę - Egidijus Jakštas  Plungės Senamiesčio mokykla ir 
Vidas Vagnorius  Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla,
- Kryždirbystę - Vytautas Duoblys Plungės „Ryto“ pagrindinė 
mokykla,
- Juvelyriką - Vilma Stankuvienė Plungės „Ryto“ pagrindinė 
mokykla,
- Augalų dirbinius - Edita Jurkaitienė Rietavo savivaldybės 
Žadvainių pagrindinė mokykla
- Popieriaus dirbinius - Aldona Bieliauskienė Plungės 
Senamiesčio mokykla ir Jolanta Miltenė Plungės "Babrungo" 
progimnazija, 
- Odininkystę - Bronelė Valužienė  Plungės ,,Saulės“ 
gimnazija ir Ina Jokubėnienė  Plungės raj. Platelių gimnazija 
- Margučius - Inga Simutienė Plungės rajono Kulių gimnazija,
- Papje mašė - Rita Garjonienė Plungės raj. Alsėdžių 
Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

 Mokinių kūrybiniai darbai ne tik papildo šią parodą bet ir parodo, jog  gali būti įdomi, Tautodailė
šiuolaikiška, gebanti sudominti ir atspindėti šiandieninį tautinį kultūros paveldą.

  Po parodos atidarymo mokytojams vyko konferencija
,,Etnokultūros paveldo pažinimas ir puoselėjimas, ugdant vaikų kūrybiškumą bei kultūrines 

kompetencijas“

.

  Tęstinių ilgalaikių mokymų programos autorė, mokytoja ekspertė Irena Platakienė 
rašė: “...lankantis etninės kultūros objektuose, edukacinėse erdvėse, analizuojant  
tradicinių amatų patirtį, susitinkant su tautodailininkais,  mokiniai bus skatinami tyrinėti ir 
kurti, sieti įvairių sričių žinias ir įgūdžius, kritiškai reflektuoti patirtį ir pažangą, mokytis iš 
klaidų. Procesas sudaro galimybes mokiniui: suvokti save, kaip kultūros paveldėtoją ir 
kūrėją; įsipareigoti savo tautos, šalies kultūros tęstinumui, raidai ir dabarčiai; skatinti 

Parodos stendus karpiniais papuošė Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos 9-10 klasių mokiniai mokytoja I. Platakienė  
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