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ZARASŲ PROFESINĖS MOKYKLOS ETNOGRAFINIS KABINETAS (MUZIEJUS) 

 

Zarasų profesinė mokykla , Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., 32100 Zarasų r.,tel./faksas.: 8-385-30502, 

el.paštaszarasu.zum@gmail.com 

Muziejaus vadovas - profesijos mokytoja metodininkė Danutė Gražienė, 860610021, 

danute.graziene@gmail.com.  

Trumpa muziejaus charakteristika 

Zarasų profesinės mokyklos etnografinis kabinetas (muziejus) įkurtas 1980 m.  

Eksponatai renkami mokyklos darbuotojų, mokytojų ir mokinių, dovanojami mokyklai. 

Eksponatai pateko iš asmeninių fondų, dalį mokykla įsigijo iš pavienių asmenų. Dauguma 

eksponatų- tai mokinių ir profesijos mokytojų gaminiai, kuriuose atsispinti etninės kultūros bruožai, 

stilius.  

Etnografinio kabineto tikslas- puoselėti etniškumą, pažinti dvasinę ir materialinę tautos 

kultūrą. Pasitelkiant etninę kultūrą, ugdomos bendrosios kompetencijos, tautos kultūrine patirtimi 

grindžiamas kūrybingumas, pagarba gyvenamajai aplinkai ir Lietuvai, kultūrinėms vertybėms. 

Šiandieniniame moderniame pasaulyje svarbu turėti savitumo, tautiškumo pradą, mokymo(si) 

aplinkoje sukaupti nors mažą dalį praeities buities kultūros, skatinti mokinius patiems kurti, 

naudojantis tautos identitetu. Mokiniai turi matyti ir pasinaudoti protėvių kultūra. Tai skatina 

branginti, saugoti ir mylėti savo aplinką, praeitį, namus, gimtinę.  

Zarasų profesinės mokyklos bendruomenė inicijuoja, puoselėja tautiškumo ugdymą. 2018 

metai- Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams 

skirti edukaciniai užsiėmimai, veiklos. Etnografiniame kabinete sukaupta vaizdinė, padalomoji ir 

informacinė medžiaga sudarė galimybes vystyti edukacines veiklas, užsiėmimus, kurti tam skirtus 

darbus, atlikti tiriamuosius darbus. Svarbiausias Šimtmečio herojus – kiekvienas Lietuvą kuriantis 

žmogus. 

Pagrindinis Etnografinio kabineto veiklos aspektas- tai etninės materialinės kultūros 

pažinimas ir puoselėjimas. Šioje veikloje dalyvauja įvairių specialybių (Svečių aptarnavimo 

darbuotojai, Kaimo turizmo organizatoriai, Apdailininkai, Virėjos, Technikos priežiūros verslo 

darbuotojai, Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo darbuotojai), 9 ir 10 klasių mokiniai, 

visi, kam tai artima, kuriuos galima sudominti, pritaikyti jų gebėjimus, pomėgius, kuriems labai 

svarbu pajusti savo krašto aplinkos artumą, gebėti rasti jos tapatumą.  

Mokantis šių specialybių sutelkiame dėmesį į tai, kad kultūrinis palikimas yra tautos 

išlikimo prielaida ir būtina juo nuolat rūpintis.  

Zarasų profesinėje mokykloje yra tamprūs tarpdalykiniai, integraciniai ryšiai, glaudus 

mokytojų ir mokinių bendradarbiavimas rengiant edukacinius užsiėmimus, veiklas. Mokyklos 
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mokytojų bendruomenė turi dideles galimybes vykdyti įvairias edukacines veiklas, užsiėmimus. 

Mokiniai mokosi medžio, metalo apdirbimo, maisto ruošimo, liaudies amatų technologijų. Į vieną 

veiklą susijungia apdailininkai, kuriems talkina profesijos mokytojai Aleksandras Tumalovičius, 

Almantas Mažeika, kaimo turizmo organizatoriai, svečių aptarnavimo darbuotojai, vadovaijami 

profesijos mokytojų - IngosMikutavičienės, Danutės Gražienės, virėjos ir jų mokytojos - Galina 

Gluchova, Inga Buliginaitė, Zinaida Bočekova. Talkina neformaliojo švietimo organizatorė Simona 

Matusevičiūtė, soc. pedagogė Monika Kairienė. Vedamos integruotos dailės, technologijų, 

specialybės dalykų-,,Augalų komponavimas“, ,,Stalių darbai“, ,,Suvirinimas“, ,,Metalo 

apdirbimas“, ,,Apgyvendinimo paslaugos“, ,,Lankytojų aptarnavimas“ ir kt. pamokos.Vykdomi 

kūrybiniai projektai. 

Pagrindinės veiklos: 

1. 2018- 2020 m. m. papildytos etnografinio kabineto dalomoji ir informacinė medžiagos:  

Medžio dirbiniai: mokinių darbai, Zarasų krašto medžio drožėjai, profesijos mokytojas D. 

Kostygovas. Gyvieji Zarasų krašto amatai. 

Karpiniai. Liaudies amatai. Gyvieji Zarasų krašto amatai. 

Dailieji metalo dirbiniai. Mokyklos profesijos mokytojai kalviai suvirintojai: A. 

Tumalovičius, V. Kruopis. Gyvieji Zarasų krašto amatai. 

Aštuonnytis audimas mokykloje, Keturnytis audimas mokykloje, Tautodailininkė audėja 

Adelė Tumėnienė. Juostų pynimas, audimas mokykloje, mokinių audimo darbai. 

Tautodailininkė, šiaudinių sodų kūrėja Aldona Karpavičienė, mokyklos mokinių darbai iš 

šiaudų. 

Karpiniai, mokyklos mokinių karpiniai, liaudies meistrė Bronė Manelienė. 

Rankdarbiai: siuvinėjimas adinuke, nėriniai, mokinių rankdarbiai. 

2018-2020 m. Mokinių ir mokytojų edukacinių užsiėmimų aprašai, tiriamieji darbai ir 

gaminiai.  

2018 m. Nacionalinėje mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijoje mokinė Edita 

Andrijauskaitė laimėjo I vietą. Darbo tema „Senieji amatai, jų išlikimas ir tęstinumas“. Darbo 

pavadinimas „Senųjų amatų puoselėjimas Zarasų žemės ūkio mokykloje“. Darbo vadovė D. 

Gražienė. Šia tema ekspedicija tęsiama mokinių kūrybiniuose, edukaciniuose užsiėmimuose. 

2. 2019- 2020 m. m. atlikta etnografinio kabineto rekonstrukcija ir eksponatų ekspozicijos 

atnaujinimas.  

3. Eksponatų rinkimas. 

2017m. ir 2018 m. Etnografinis kabinetas gavo dovanų audėjos Adelės Kavaliauskienės 

audimo darbų - Keturnyčio ir aštuonyčio audimo lovatieses, takelius, staltieses. 
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Kabineto eksponatų ekspozicija pasipildė buvusio profesijos mokytojo D. Kostygovo 

surinkta senovinių medžio apdirbimo įrankių (obliai, leistuvai, pjūklai špuntai, grąžtai ir kt.) 

kolekcija. 

2018 metais Zarasų profesinė mokykla įsigijo tautodailininkių Rimos Vitaitės ir Birutės 

Andrijauskienės išaustus ir pasiūtus autentiškus aukštaitiškus tautinius kostiumus -2 moteriškus ir 2 

vyriškus. 

 

 

4. Etnografinio kabineto (muziejaus) eksponatai naudojami naujų asambliažų, koliažų 

kūrimui, edukacinėms veikloms vykdyti. Ugdomas kūrybiškumas. Išryškinama eksponatų paskirtis, 

medžiagos, formos.  
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5.Rengiamos parodos  

 

Mokyklos IV aukšte 2018 m. eksponuota Zarasų tautodailinkės Rimos Vitaitės sukurtų 

aukštaitiškų Tautinių kostiumų nuotraukų paroda. 

 

Mokyklos IV aukšte 2020 m. eksponuota mokyklos darbuotojos Jelenos Prokopenko 

karpinių paroda 

 

Stendai su mokinių dailės pamokų ir edukacinių veiklų teminiais darbais. 

 

Stendas mokykloje su mokinių piešiniais. (mok. P. Sekonienė) 
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Mokinių piešiniųstendas mokykloje (mok. D. Gražienė) 

 

 

 

Vykdomos edukacinės veiklos: 

Teorinės ir praktinio mokymo pamokosKaimo turizmo organizatoriaus specialybės 

mokiniams.Pagal teminius planus. Dalykai- Rekreacija ir kaimo turizmas, Liaudies amatai, 

Rekreaciniai ištekliai ir kt. 

Integruoti edukaciniai užsiėmimai,kuriose akcentuojamas tautinis paveldas, liaudies 

menas: 

a) technologijų, dailės pamokos9-ų ir 10-ų klasių mokiniams; 

b)  medienos apdirbimo -apdailininko specialybės mokiniams; 

c) suvirinimo pamokas, šaltkalvių remontininkų specialybės mokiniams; 

d) mokomųjų dalykų -,,Rekreacija ir kaimo turizmas“, ,,Liaudies amatai“, 

,,Apgyvendinimo paslaugos“ - Kaimo turizmo darbuotojų specialybių grupėse.  

e) Medinių, metalo dirbinių paruošimas suvenyrų gaminimui ir edukacinėms 

veikloms. Profesijos mokytojai: Danutė Gražienė, Aleksandras Tumalovičius, Almantas Mažeika. 
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Edukaciniai užsiėmimai- dirbinių iš medienos išpjaustymas, drožinėjimas, medinių 

dirbinių dekoravimas, suvenyrų ruošimas  

 

 

 

 

Širdelės, paukšteliai , obuoliai išpjauti iš medžio, dekoruoti. Tema: „Aš myliu Lietuvą“. 

Sveikinimo dovanos ir suvenyrai: Širdelės, paukšteliai, tulpės, (apie 300 vnt.) 

mokyklos, Zarasų rajono šventėms, edukaciniams užsiėmimams, respublikiniams renginiams, 

konkursams, vykstantiems mokykloje ir respublikoje. 
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Mokyklos mokinio Gintaro Garšanovo medžio dirbiniai ir drožiniai, 2018 m.  

 

 

 



8 
 

 

Olga Timofejeva, 16T2 grupė, Kaimo turizmo organizatoriaus specialybė. Tradiciniu būdu 

pagaminta gelda. 

 

Šlyninkos vandens malūne vykstanti svogūnų sodinimo šventė ,,Cibulinė“. Šventei 

mokiniai pagamino suvenyrus (30 vnt.). Mokykla ir bendruomenė Šlyninkos vandens malūnas 

bendradarbiauja daug metų. 

 

 

Mokinių suvirinimo darbai - suvenyrai, 2018 m., vadovas – profesijos mokytojas 

Aleksandras Tumalovičius. 
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Edukaciniai užsiėmimai: šiaudiniai dirbiniai. 

 

 

Jolanta Naruševič, 17T2 grupė, Kaimo turizmo organizatorius, 2019 m. 

 

Didžiulė atsakomybė ir iššūkis buvo- pagaminti Šv. Kalėdų Prakartėlei gyvūnėlius iš 

šiaudų. 
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Šiaudiniai dirbiniai: 2019 m.Prakartėlė Šv. Kalėdoms prie Švč. Mergelės Marijos 

Ėmimo į dangų bažnyčios. 

Vadovas - profesijos mokytojas A. Tumalovičius, jis pagamino metalinius karkasus. 

Šieno, šiaudų formavimo darbus atliko mokiniai, vadovė- profesijos mokytoja D. Gražienė. 

 

Edukaciniai užsiėmimai: Šv. Velykų ir Šv. Kalėdų sveikinimo atvirukų kūrimas. 
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Vykdomos edukacinės veiklos – mokinių karpiniai mokyklos langų, erdvių 

papuošimui daromi (Šv. Kalėdoms, Šv. Velykoms), etniniai elementainaudojamiaktų salės 

scenografijai.  
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Mokyklos darbuotojos Jelenos Prokopenkokarpiniai valgyklos ir bendrabučio langų 

puošimui. 
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Edukaciniai užsiėmimai (pagal kultūros pasą)2019 m. gruodžio 18 d. Antazavės 

dvaroamatų centre. 

 

 

Mokiniai išbandė molio plastiką, minkė, formavo ir nusilipdė dubenėlį, jį dekoravo 

Zarasų kraštui būdingais tradiciniais raštais. Antro užsiėmimo metu formavo molį ir nusilipdė 

angelus. 
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Šių darbų parodos mokykloje. 

 

Edukacinės veiklos – etnografinio kabineto eksponatų panaudojimas edukacinėms 

erdvėms. Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo darbuotojų specialybės mokinių kūrybiniai 

darbai. 
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Šventiniai mokyklos erdvių Lietuvos 100-mečiui, Velykinės aplinkos, Rudens mugės 

2019 Zarasuose, mokyklos stendų papuošimai.Panaudojame etnografinio kabineto sukauptą 

informacinę medžiagą ir eksponatus.  
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Atvirų durų dienos- Edukaciniai praktiniai užsiėmimai įvairiose aplinkose- mokykoje, rajono 

mokyklose. Mokykla pristato savo veiklas. Užsiėmimus veda mokiniai. 
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2018 m. rugsėjo 11 d. Utenoje jaunimo dienos.  

 

 

 

  

 

Mokiniai ir profesijos mokytojai dalyvavo regioninėse ir respublikinėse varžytuvėse "Lietuvos 

kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas" 2018, 2019 metais. 

2018 m. spalio 23 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame konkurse 

„Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ užimta II vieta. Tema: Darbo 

šventė.Cibulinė. 
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2019 m. spalio 22 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame konkurse 

„Lietuvos kulinarijos ir etniniopaveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ regioninės varžytuvėse 

laimėta I vieta.Tema: Vestuvės. 

 

„Mokiniai mokytojų lydimi dalyvavo Etnokultūros projekte regioninėse ir 

respublikinėse varžytuvėse "Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas" ir 

užėmė garbingąją I-ąją vietą! Laimėti visada smagu, bet smagiausia, kad daug išmokome, 

besiruošdami, "kapstėmės" po proprosenelių tradicijas ir papročius, turėjome galimybę apsirengti 

tautinius drabužius ir įsikūnyti į to laikmečio vestuvių dvasią! Ačiū nuostabiesiems mokiniams ir 

juos ruošusiems super mokytojams!“ 2019 10 22 Neformaliojo švietimo organizatorė Simona 

Matusevičiūtė. Mokyklos internetinė svetainė. 
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„Advento popietė ir eglutės įžiebimas mokykloje. Labai jaukus laikas kartu. Iškilmingai 

po sveikinimo žodžių eglutę įžiebė direktorė Nijolė Guobienė, džiugu, kad kartu buvo kunigas 

Vydas Juškėnas ir diakonas Dainius Kaunietis, kurie pasidalino kalėdiniais apmąstymais, 

pašventino mus, antruosius namus - mokyklą ir mūsų eglutę. Praktinio mokymo centro 

administratorė Olga Raugienė parengė gražią edukacinę paskaitėlę apie Kūčių vakaro papročius ir 

tradicijas. Nepamirškim, koks stebuklas yra būti vieniems šalia kitų.“ 2018 m. gruodis. 

Neformaliojo švietimo organizatorė Simona Matusevičiūtė. Mokyklos internetinė 

svetainė. 

 

 


