
MČTAU Tautodailės fakulteto 2021–2022 mokslo metų užsiėmimai 

Tautodailės fakulteto užsiėmimai vyksta kiekvieno mėnesio I ir III pirmadienį nuo 12 
valandos Studentų g. 39 216 aud.

2021 m. spalio 4 d. 14 val. Susipažinimas su naujais fakulteto klausytojais, jų pomėgiais, 
bei poreikiais fakultete. Naujų ir fakultetą belankančių klausytojų meninių gaminių 
improvizuota parodėlė.

Rudens semestro darbo plano aptarimas. Fakultatyvų kuratorių darbo planų pristatymas.

2021 m. spalio 18 d. 14 val. Karpinių pradžiamokslis. Mokytoja Virginija Makuškienė. 
(Turėti popieriaus, žirklutes, pieštuką, trintuką).

2021 m. lapkričio 15 d. 14 val. Tautodailės ištakos lietuvių kultūroje (pranešėjas 
derinamas).

Pagamintų karpinių parodėlė-aptarimas.

2021 m. gruodžio 6 d. 14 val. Avalono (vandenyje tirpios plėvelės) meninių gaminių 
technologija ir naudojimo galimybės. Mokytojos Nijolė Jankevičienė, Henrika Ivancienė, 
Irena Jonkuvienė.

2021 m. gruodžio 20 d. 14 val. Gerumo popietė. (Sveikinimo atvirutės kolegoms, eilės, 
giesmės, Kūčių ir Šv. Kalėdų patiekalai). Fakulteto klausytojų meninių gaminių kalėdine 
tematika paroda-mugė.

Sausio 3 d. 2021 metų II pusmečio darbų aptarimas ir 2022 metų I pusmečio darbų 
numatymas.

Sausio 17 d. Tema „Skiautiniai“. Atliktų darbų pristatymas ir pamokėlė naujai įstojusiems. 
Atsakinga Nijolė Jankevičienė.

Vasario 7 d. Tema „Vėlimas iš vilnos“ (Sausas ir šlapias vėlimas).

Kovo 1 d. Fakulteto klausytojų darbų paroda MČTAU patalpose.

Kovo 8 d. Lietuvos nacionalinio kultūros centro lankymas, susipažinimas su Nacionalinio 
kostiumo reikalavimais ir edukacinė valandėlė. Atsakingos Virginija Vinciūnienė, Nijolė 
Jankevičienė.

Balandžio 4 d. Išvyka į Rumšiškių muziejų. Atsakinga Viktorija Leikienė.

Gegužės 2 d. Susipažinimas su tapybos ant šilko, monochrominės tapybos ir kt. tapybos 
būdų pagrindais. Atsakinga Irena Januševičienė.

Gegužės 16 d. išvyka į Zarasų raj. Antazavės dvaro edukacines dirbtuves ir susitikimas su
Zarasų krašto tautodailininkėmis.

Rengiamos klausytojų personalinės parodos.



P. S. Pagal klausytojų pageidavimus bus pamokama pinti tautines juostas, siūti tautinį 
kostiumą, siuvinėti juostelėmis, kryžiuku ir t. t., tai, ką senesni klausytojai moka.

Klausytojai gali rinktis kiekvieną mėnesio pirmadienį 216 auditorijoje nuo 10 iki 16 
valandos ir užsiimti kūrybiniais darbais.

Fakultatyvai:

Tautinio paveldo – kuratorė Henrika Ivancienė, dirba nuo 12 val. pirmadieniais 208 b aud.

Taikomojo meno – kuratorė Nijolė Jankevičienė, dirba nuo 10 val. antradieniais 208 b aud.

Tapybos – kuratorė Virginija Vinciūnienė, dirba penktadieniais nuo 10 val. Antakalnio 
seniūnijoje, Antakalnio g. 17.


