MČTAU Tautodailės fakulteto 2019–2020 mokslo metų užsiėmimai
Tautodailės fakulteto užsiėmimai vyksta kiekvieno mėnesio I ir III pirmadienį
VDU Švietimo akademijos Gamtos, matematikos ir technologijų fakultete,
Studentų g. 39.
2019 m. rugsėjo 17 d. Grupės fakulteto klausytojų tapybos darbų parodos „Įprasmintos
mintys“, skirtos MČTAU 25-mečiui, atidarymas Gerosios Vilties bibliotekoje.
2019 m. spalio 1 d. 10 val. Fakulteto klausytojų darbų parodos „Laiko tėkmėje“, skirtos
MČTAU 25-mečiui ir Pagyvenusių žmonių dienai, tarpininkaujant VŠĮ Tarptautinei
socialinei akademijai, atidarymas Žemės ūkio ministerijoje.
2019 m. spalio 7 d. 14 val. 131 aud. Susipažinimas su naujais fakulteto klausytojais, jų
atsineštų dirbinių pristatymas. Rudens semestro darbo plano aptarimas.
2019 m. spalio 21 d. 14 val. 131 aud. Tapybos restauravimas. Lektorius Prano Gudyno
restauravimo centro specialistas.
2019 m. lapkričio 4 d. 14 val. 131 aud. Tautodailės įvairių gaminių užbaigimo, laikymo,
bei paruošimo ekspozicijai ypatumai. Lektorė dr. Zita Žebrauskienė.
2019 m. lapkričio 18 d. 14 val. 131 aud. Prarasta, išsaugota. XVI-XIX a. tapybos paveldas
Lietuvoje. Lektorė dailėtyrininkė Dalia Tarandaitė.
2019 m. gruodžio 2 d. 14 val. 131 aud. Bateliai namų svečiams. Darbui reikalingos
priemonės: vilnoniai siūlai, virbalai, nėrimo vašelis, žirklės, adatos, vaizdinės priemonės.
2019 m. gruodžio 16 d. 14 val. 131 aud. Kalėdinių dirbinių parodėlė.
2020 m. sausio 6 d. 14 val. A9 aud. Prisiminkime Trijų karalių įstoriją. Lektorė Irena
Jonkuvienė. Rudens semestro metu pagamintų dirbinių peržiūra.
2020 m. sausio 20 d. 10 val. Fakulteto klausytojų tapybos darbų parodos ,,Mintys spalvose”
atidarymas Žemės ūkio ministerijoje.
2020 m. vasario 3 d. 14 val. A9 aud. Dėk skiautę prie skiautės – kūrybos laisvė.
,,Asmeninė legenda“. Lektorės Zita Šaltmerienė ir Elena Zinaida Bagdanavičienė.
2020 m. vasario 17 d. 14 val. A9 aud. Tautodailės metai – paskata įvertinti ir populiarinti
tautinį paveldą. Lektorė Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos pirmininkė
Ramutė Kraujalienė.
2020 m. kovo 3 d. 14 val. Vilniaus paveikslų galerijos eksponatų aptarimas. Lektorė
dailėtyrininkė Dalia Tarandaitė. Dalyvavimas Kaziuko mugėje. Mecenatas Edita
Kavaliauskienė.
2020 m. kovo 16 d., paskelbus karantiną dėl COVID-19 viruso, fakulteto renginiai atšaukti.
2020 m. kovo 16 d. 14 val. A9 aud. Siuvinėjimo pradžiamokslis. V. Vinciūnienė, Viktorija
Leikienė.

2020 m. balandžio 6 d. 14 val. A9 aud. Tęsiame siuvinėjimo pamokas.
2020 m. balandžio 21 d. Numatoma edukacinė išvyka į Prienus, Birštoną. Mecenatas
Angelė Bajorienė.
2020 m. gegužės 5 d. Valdovų rūmų aplankymas.
2020 m. gegužės 18 d. 14 val. A9 aud. Mokslo metų užbaigimas. Pagamintų dirbinių
aptarimas ir atrinkimas vasaros sezono laikotarpiu parodai Žemės ūkio ministerijoje.
Irena Jonkuvienė, Tautodailės fakulteto dekanė

