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aplinkos“ kūrybinės stovyklos Žemaitijos nacionaliniame parke 
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Dalyviai – technologijų mokytojai, profesinio mokymo mokytojai, įgyvendinantys technologijų bendrąsias programas, formaliojo ir neformaliojo ugdymo 

įstaigų įvairių dalykų mokytojai, etninę kultūrą integruojantys į ugdymo procesą. 

Antradienis 

(2018-06-26) 

Trečiadienis 

(2018-06-27) 

Ketvirtadienis  

(2018-06-28) 

Penktadienis  

(2018-06-29) 

Pasitikimo kava  Pusryčiai Pusryčiai Pusryčiai 

9.00–11.00 Poilsio namai „Šaltinėlis“ 

(Ežero g. 44, Plateliai, Plungės r.). 

Registracija (organizaciniai klausimai, 

apgyvendinimas). Alė Vilutienė, 

Ugdymo plėtotės centro metodininkė. 

11.00–12.00  

 Kūrybinės stovyklos atidarymas.  

 Programos tikslų aptarimas.  

 Kūrybinės stovyklos turinio ryšys su 

ugdymo turinio atnaujinimo 

kryptimis. Eglė Vaivadienė, 

Ugdymo plėtotės centro 

metodininkė. 

 

8.30–12.00 Platelių dvaro sodybos Tradicinių 

amatų centras (Didžioji g. 19, Plateliai, Plungės 

r.) 

 Tyrinėjimo įrankiai ir dokumentavimas 

technologiniame ugdyme. 

 Patyriminis mokymasis: idėjos, kūrybiniai 

darbai, kūrybinis problemų sprendimas 

bendradarbiaujant.  

Praktinis susipažinimas su Žemaitijos 

tradiciniais amatais (pasirinktinai): 

 Drožyba iš medžio (kaukės). Įrankiai darbui 

ir muziejui, Antanas Vaškys (liaudies 

menininkas restauratorius, skulptorius, 

medžio drožėjas). 

 Grindų takų audimas. Daiva Vaškienė. 

 Vilnos verpimas. Daiva Vaškienė. 

 Pynimas iš popieriaus. Daiva Vaškienė. 

8.30–12.00 

 Technologinis tyrinėjimas – 

edukacija supančioje aplinkoje:  

 Laikrodinė-oranžerija (Plungės 

viešosios bibliotekos 

„Interaktyvus parkas“), 

 Plungės dvaro sodybos parkas, 

 Žemaičių dailės muziejaus 

Mykolo Oginskio rūmai, 

 Integruotos technologijų programos 

9–10 kl. galimybės. Irena 

Platakienė, Plungės „Ryto“ 

pagrindinės mokyklos technologijų 

mokytoja ekspertė. 

 Ką pastebime, išgirstame, kaip 

fiksuojame ir panaudojame 

medžiagą? 

 Ką sužinome ir išmokstame? Eglė 

Vaivadienė. 

8.30–15.00  

 Žemaitijos nacionalinio parko 

Gamtos mokyklos edukacinių 

programų pristatymas (Didžioji 

g. 8, Plateliai, Plungės r.). Toma 

Mikutaitė,  Žemaitijos 

nacionalinio parko direkcijos 

Lankytojų centro visuomenės 

informavimo specialistė. 

 Gamtos paveldo tyrimas: žygis 

dviračiais apie Platelių ežerą (iš 

viso 24 km, žemėlapis). Diana 

Raudienė, žygio vadovė. 

 Socialinio, kultūrinio 

sąmoningumo, nacionalinio 

saugumo stiprinimas. 

„Siberijos“ apžvalgos bokštas. 

Praeitis ir dabartis – netradicinė 

pamoka Šaltojo karo muziejuje 

(Šilinės g. 4, Plateliai, Plungės 

r.). 

Pietūs. Poilsio namai „Šaltinėlis“ 

(Ežero g. 44, Plateliai, Plungės r.). 

Pietūs. Poilsio namai „Šaltinėlis“ (Ežero g. 44, 

Plateliai, Plungės r.). 

Pietūs išvykoje Pietūs žygyje 

http://www.tradicija.lt/Menininkai/A_Vaskys.htm
http://www.tradicija.lt/Menininkai/A_Vaskys.htm
http://www.zurnalasmiskai.lt/216.html
http://www.krastogidas.lt/objektai/280-laikrodine-oranzerija
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/3c58e0f4-c7b6-470b-83d9-de724311b214
http://www.zdm.lt/
http://zemaitijosnp.lt/dviraciu-taku-aplink-plateliu-ezera/
http://zemaitijosnp.lt/dviraciu-taku-aplink-plateliu-ezera/
http://zemaitijosnp.lt/parko-zemelapis/
http://zemaitijosnp.lt/ekspozicijos/
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Antradienis (2018-06-26) Trečiadienis (2018-06-27) Ketvirtadienis (2018-06-28) Penktadienis (2018-06-29) 

13.00–15.00 Platelių dvaro sodybos 

Tradicinių amatų centras (Didžioji g. 

19, Plateliai, Plungės r.) 

 Žemaitijos nacionalinio parko 

Platelių dvaro sodybos Tradicinių 

amatų centro pristatymas 

(žemėlapis), edukacinių programų 

pristatymas. Aldona Kuprelytė, 

etnografė, Žemaitijos nacionalinio 

parko Kultūros paveldo skyriaus 

vedėja. 

 Kultūros paveldo tyrimas: Platelių 

dvaro svirno ir Užgavėnių kaukių 

muziejinės ekspozicijos. Aldona 

Kuprelytė. 

 

15.30–17.30 Poilsio namai „Šaltinėlis“ 

(Ežero g. 44, Plateliai, Plungės r.). 

 Užgavėnių kaukės. Lina Ruginienė, 

Platelių meno mokyklos dailės, 

technologijų mokytoja. 

13.00–15.30 Poilsio namai „Šaltinėlis“ (Ežero 

g. 44, Plateliai, Plungės r.). 

Praktinė veikla (pasirinktinai):  

 Senovinių žaislų gaminimas iš gamtinių 

medžiagų. Petras Jurkus, Plungės 

Senamiesčio mokyklos dailės, technologijų 

mokytojas. 

 Žolynų pasakojimai. Gipso antspaudai. 

Gipsiniai antspaudai su augalais. Lina 

Bulavienė, Plungės Senamiesčio mokyklos 

technologijų vyr. mokytoja. 

 

16.00–19.00 Platelių dvaro sodybos Tradicinių 

amatų centras (Didžioji g. 19, Plateliai, Plungės r.) 

 Žemaičių etnokultūros papročių ir apeigų 

pažinimas (tradicijos, valgiai). 

 Žemaitijos kulinarinio paveldo (sūrio, 

kastinio, spirginės, cibulynės, silkės su 

karštomis bulvėmis) gaminimas bei 

degustavimas. Daiva Vaškienė, Žemaitijos 

nacionalinio parko direkcijos Lankytojų 

centro visuomenės informavimo specialistė. 

13.00–15.30 

 Edukacinė programa UAB „Plungės kooperatinė 

prekyba“ gamyba ir prekyba (Birutės g. 50, 

Plungė). Arvydas Platakis, gamybos vadovas. 

16.00–19.00 Plungės technologijų ir verslo mokykla, 

Mendeno g. 7, Plungė).  

 Oreivystės pasaulyje ir Lietuvoje istorija.  

Praktinė veikla (pasirinktinai):  

 Išradingumo skatinimas. Leonardo da Vinči 

fenomenas. Skraidyklės (ornitopterio) gamyba. 

Rasa Jundulaitė, dizainerė, juvelyrikė, 

tekstilininkė, Lietuvos dailininkų sąjunga. 

 Dailidžių mokymo programa. Medienos 

apdirbimo staklėmis mokymo programa. 

Vytautas Krikščiukas, vyr. profesijos mokytojas  

 Sveiki patiekalai ir kokteiliai - energijos 

šaltinis: 

1. Sveikų užkandžių gamyba. Žaliųjų kokteilių 

gamyba. 

 2. Technologinių ir kalkuliacinių kortelių sudarymas. 

Rasa Galvanauskienė, profesijos mokytoja metodi-

ninkė, Alina Šatkauskienė, vyr. profesijos mokytoja. 

3. Stalų serviravimo tendencijos ir variantai. 

4. Darbo higiena. Jurgita Krištupienė, vyr, profesijos 

mokytoja. 

 Technologinio tyrinėjimo rezultatų apibendrini-

mas, pristatymų rengimas. Eglė Vaivadienė 

15.00–16.00 

 Kūrybinės stovyklos 

apibendrinimas ir 

uždarymas.  

Eglė Vaivadienė,  

Ugdymo plėtotės centro 

metodininkė,  

Lietuvos technologijų 

mokytojų asociacija. 

Vakarienė. Poilsio namai „Šaltinėlis“ 

(Ežero g. 44, Plateliai, Plungės r.) 

Vakarienė. Platelių dvaro sodybos Tradicinių 

amatų centras (Didžioji g. 19, Plateliai, Plungės r.) 
Vakarienė. Plungės technologijų ir verslo 

mokykla (Mendeno g. 7, Plungė) 

 

18.30–19.00  

Pirmosios dienos refleksija  
19.00  

Antrosios dienos refleksija 
19.00 

Trečiosios dienos refleksija 

 

Edukacinė programa „Žemaičių tradicijos. 

Platelių krašto savitumai“. Aivaras Alminas, 

Žemaitijos nacionalinio parko folkloro 

ansamblis „Platelē“ (Platelių kultūros 

namai. Didžioji g. 21, Plateliai) 

Pokalbiai prie laužo Pasirengimas žygiui dviračiais aplink Platelių 

ežerą 

 

Gyvenamoji vieta: poilsio namai „Šaltinėlis“ (Ežero g. 44, Plateliai, Plungės r.).  

Kontaktai:  

Eglė Vaivadienė, el. p. Egle.Vaivadiene@upc.smm.lt, tel. +370  687 24106.  

Ramūnas Lydis, el. p. ramunas.lydis@zemaitijosnp.lt, tel. +370  679 06745, Aušra Brazdeikytė, el. p. info@zemaitijosnp.lt, tel. +370  448 49231. 

Partneriai / rėmėjai: AB „Vernitas“, Lietuvos technologijų mokytojų asociacija, poilsio namai „Šaltinėlis“, Plungės technologijų ir verslo mokykla, UAB „Plungės 

kooperatinė prekyba“, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, Plungės rajono savivaldybė, Žemaičių dailės muziejus, Plungės r. savivaldybės viešoji biblioteka. 

http://zemaitijosnp.lt/plateliu-tradiciniu-amatu-centras/
http://zemaitijosnp.lt/plateliu-tradiciniu-amatu-centras/
https://www.google.com/maps/dir/Poilsio+namai+%22%C5%A0altin%C4%97lis%22,+%C5%BDemaitijos+nacionalinis+parkas,+3202+48,+Plateliai+90422/Did%C5%BEioji+g.+19,+Plateliai+90420/@56.0444626,21.8112078,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x46e51328782d170b:0xd20b4d7685061561!2m2!1d21.824766!2d56.0507923!1m5!1m1!1s0x46e5131fb1593e1f:0x452a6bcfd6389561!2m2!1d21.8142395!2d56.0381335
https://www.google.com/maps/dir/Poilsio+namai+%22%C5%A0altin%C4%97lis%22,+%C5%BDemaitijos+nacionalinis+parkas,+3202+48,+Plateliai+90422/Did%C5%BEioji+g.+19,+Plateliai+90420/@56.0444626,21.8112078,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x46e51328782d170b:0xd20b4d7685061561!2m2!1d21.824766!2d56.0507923!1m5!1m1!1s0x46e5131fb1593e1f:0x452a6bcfd6389561!2m2!1d21.8142395!2d56.0381335
http://www.viciunaigroup.eu/veiklos-kryptys/maisto-produktu-gamyba/uab-plunges-kooperatine-prekyba
http://www.viciunaigroup.eu/veiklos-kryptys/maisto-produktu-gamyba/uab-plunges-kooperatine-prekyba
http://www.plateliunamai.lt/index.html
mailto:Egle.Vaivadiene@upc.smm.lt
mailto:ramunas.lydis@zemaitijosnp.lt
mailto:info@zemaitijosnp.lt
tel:+37044849231
http://www.vernitas.lt/
https://technologinisugdymas.weebly.com/
http://www.plateliunamai.lt/kontaktai.html
http://plungestvm.lt/
http://www.viciunaigroup.eu/veiklos-kryptys/maisto-produktu-gamyba/uab-plunges-kooperatine-prekyba
http://www.viciunaigroup.eu/veiklos-kryptys/maisto-produktu-gamyba/uab-plunges-kooperatine-prekyba
http://zemaitijosnp.lt/
http://www.plunge.lt/go.php/lit/Vietimo-kulturos-ir-sporto-skyrius
http://www.zdm.lt/
https://www.plunge.rvb.lt/lt/

