
MOKYTOJŲ UŽIMTUMO PROGRAMOS 
 
1. Iškiliosios spaudos pagrindai  
Užsiėmimą veda: prof. Rolandas Rimkūnas 
Vietų skaičius: 10 
Programos aprašymas: Užsiėmimo metu dalyviai bus teoriškai bei praktiškai supažindinti su iškiliosios 
spaudos technika: pradedant eskizų pritaikymu klišei, baigiant spaudos procesu. Plastinių elementų (linijos, 
dėmės, tekstūrų ir kt.) naudojimas suteiks galimybę suaktyvinti pasirinktų motyvų raišką, o iškiliosios spaudos 
specifika leis pasiekti tinkamų vizualių rezultatų. Taip pat įžvelgiama utilitarinė funkcija – paprastomis 
priemonėmis pasiekiamas taikomas rezultatas (pavyzdžiui, iškiliosios spaudos pagalba sukuriamas maišelio 
dizainas), kuris dalyviams atveria galimybę į naujas veiklos sritis. Aptarti rezultatai, individualūs patarimai bei 
diskusijų metu įgytos žinios padės dalyviams toliau tobulėti grafikos technologijų srityje. 
 
2. Interjero idėjų koliažas/Nuotaikos lenta  
Užsiėmimą veda: lekt. Laura Šėrytė 
Vietų skaičius: 10 
Programos aprašymas: Nuotaikos lenta yra koliažo rūšis, kurią sudaro vaizdai, tekstas ir objektų pavyzdžiai 
kompozicijoje. Interjero dizaineriai taikydami šį metodą, sukuria norimą teminį įvaizdį, panaudodami įvairias 
medžiagas: audinius, popierių, augalus, piešimo priemones. 

 
3. Kaulinio porceliano formavimo ir dekoravimo būdai  
Užsiėmimą veda: doc. Remigijus Sederevičius, lekt. Lilija Mogylienė, meno doktorantė Ieva Bertašiūtė - 
Grosbaha 
Vietų skaičius: 10 
Programos aprašymas: Programos dalyviai sužinos kaip sukurti ir pagaminti unikalaus dizaino 
porcelianinius kūrinius. Susipažins su porceliano gamybos technologiniu procesu. Gebės formuoti porcelianą 
liejimo būdu į gipso formas. Susipažins su porceliano dekoravimo būdais (skaptavimas, reljefinis 
dekoravimas, praplovimas), mokės juos taikyti idėjai išreikšti. Gebės savarankiškai kurti nesudėtingus 
porceliano gaminius. 
 
4. Tekstilės magija – du viename  
Užsiėmimą veda: doc. Lina Jonikė 
Vietų skaičius: 8 
Programos aprašymas: Audinio marginimo-deginimo  
technika – autorinė tekstilės marginimo technika. Raštams išgauti naudojamas metalinis įkaitintas reljefinis 
atspaudas. Šio atspaudo pagalba galima sukurti raportinį audinį arba uždaros kompozicijos raštą, kurį galima 
panaudoti kaip aplikaciją. Dirbant su šia technika galima eksperimentuoti naudojant įvairios sudėties bei storio 
medžiagas ir taip pasiekti netikėtus magiškus rezultatus. Deginimo techniką galima apjungti ir su kitomis 
audinio marginimo technikomis, naudojant tekstilinius dažus, siuvinėjimą ir pan.  

Užsiėmimo pradžioje apžvelgiami šia technika atlikti pavyzdžiai, supažindinama su technologiniais 
procesais, priemonėmis bei medžiagomis. Po to atliekamos praktinės užduotys. 

Susipažinus su šios autorinės technikos galimybėmis ir perpratus jos subtilybes, ją galima panaudoti 
perkuriant tekstilės drabužius ar aksesuarus, taip prikeliant juos naujam gyvenimui. Mokytojai galės tai 
pritaikyti savo darbe mokykloje ar neformaliojo mokinių ugdymo užsiėmimuose. 
 
5. Ženkliuko gamyba. Mechaninis metalo apdirbimas ir litavimas  
Užsiėmimą veda: lekt. Eglė Bacevičiūtė 
Vietų skaičius: 7 
Programos aprašymas: Užsiėmimo dalyviai bus supažindinti su pagrindinėmis darbo su metalu operacijomis. 
Po užsiėmimo dalyviai mokės naudoti tam skirtus įrankius, pjaustyti metalą, bus išbandę vieną litavimo būdą 
ir žinos kokios seka baigiamosios operacijos. Teorinėje dalyje bus trumpai supažindinama su metalo 
mechaniniu apdirbimu, litavimu ir darbo sauga. Praktinė dalis: mini eskizo kūrimas, piešinio perkėlimas ant 
metalo, nesudėtingo piešinio išpjaustymas, pasiruošimas lituoti, sulitavimas, baigiamosios operacijos po 
rūgšties. 

 
6. Stiklo papuošalo kūrimas 
Užsiėmimą veda: mokymo meistras Gintaris Klikūnas 
Vietų skaičius: 3 
Programos aprašymas: Programą sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė. Teorinės dalies metu dalyviai 



susipažins su stiklo medžiagos specifika, darbo eiga ir sauga. Praktinėje dalyje vyks individualus darbas su 
stiklo medžiaga.  

Programos dalyviai bus supažindinami su vienomis seniausių stiklo apdirbimo technikų, kurios yra itin 
aktualios ir pritaikomos praktikoje šiandien. Užsiėmimo metu bus kuriami stiklo papuošalai (karoliukai) 
naudojant dujinį stiklo degiklį, įgyti pradinių žinių darbui su stiklo degikliu. 
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