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DAILĖS UGDYMO TIKSLAS 
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• Sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir supantį pasaulį, suprasti 
meno įtakos svarbą asmeniui ir visuomenei, puoselėti kūrybinę raišką, 
vizualinį mąstymą ir estetinę nuovoką; pažįstant Lietuvos ir pasaulio 
paveldą, įgyti tvirtą kultūrinį pagrindą, jaustis aktyviu gyvenimo ir 
savo ateities kūrėju. 



BENDROSIOS PROGRAMOS 
 

• BENDROSIOS PROGRAMOS – nacionalinio lygmens ugdymo turinį 
reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos 
Respublikos švietimo įstatyme nustatytų pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo tikslų. 

• BENDROSIOSE PROGRAMOSE apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, 
nusakomos mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami 
ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai. 

• BENDROSIOS PROGRAMOS nubrėžia, ko mokyti, kokie turi būti 
mokinių pasiekimai. 



 
PASIEKIMŲ SRITYS 
 
Dailės dalyko programoje išskiriamos trys pasiekimų sritys: 

• DAILĖS RAIŠKA;  

• DAILĖS SUPRATIMAS IR VERTINIMAS;  

• DAILĖS REIŠKINIŲ IR KONTEKSTŲ PAŽINIMAS. 

 

Dailės pasiekimų sričių ribos sąlygiškos: ugdymo procese sritys 
integruotos, jos viena kitą papildo, jų proporcijos kinta atsižvelgiant į 
mokinių amžių. 



UGDOMOS KOMPETENCIJOS 
 

• KŪRYBIŠKUMO (tyrinėjimas, idėjų generavimas, kūrimas, vertinimas ir refleksija); 
• KULTŪRINĖ (kultūrinis išprusimas - dailės istorija, kultūros paveldas, tradicijos, 
ugdoma istorinė savimonė ir kt., kultūrinė raiška, kultūrinis sąmoningumas); 
• KOMUNIKAVIMO (pranešimo kūrimas, perteikimas, pranešimo analizė ir 
interpretavimas); 
• PAŽINIMO (dalyko žinios ir gebėjimai, kritinis mąstymas, problemų sprendimas, 
mokėjimas mokytis); 
• PILIETINĖ (pilietinis tapatumas ir pilietinė galia, gyvenimas bendruomenėje, 
kuriant demokratišką visuomenę, pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, valstybės 
kūrimas ir valstybingumo stiprinimas tarptautinėje bendruomenėje), 
• SOCIALINĖ, EMOCINĖ IR SVEIKOS GYVENSENOS (asmens savimonė ir savitvarda, 
socialinis sąmoningumas, tarpusavio santykių kūrimo gebėjimai, atsakingas 
sprendimų priėmimas ir asmens rūpinimasis fizine ir psichine sveikata). 
• SKAITMENINĖ (gebėjimas naudotis skaitmeniniais įrankiais). 



 
VIENAS IŠ UGDYMO DAILE METODŲ –  
VIZUALINIO MĄSTYMO STRATEGIJA 
 
„Reikėtų suprasti, o tai dažnai pamirštama, kad vizualiojo mąstymo 
strategija nėra skirta sužinoti daugiau apie meną ar išmokti 
daugiau faktų apie jį. Dažnai matau, kad po vizualinio mąstymo 
strategijos užsiėmimo muziejuje žmonės atrodo sutrikę ar nusivylę, 
nes jie tikėjosi, kad išmoks ko nors apie meną, tačiau taip 
dažniausiai neįvyksta. Vizualinio mąstymo strategija moko joje 
dalyvaujančiuosius, kaip struktūrinti, sisteminti pokalbį, mąstymo 
procesą ar kokio nors dalyko tyrimą“. 

 

MO muziejaus edukatorė KAREN VANHERCKE 

 



 
VIZUALINIO MĄSTYMO STRATEGIJA IR AKTYVUSIS 
DAILĖS MOKYMASIS 
 
Procesas: 

• aktyvus; 

• lankstus ir laisvas; 

• pagarbus ir tolerantiškas; 

• raiška glaudžiai susieta su kultūriniu 
pažinimu; 

• mokantis stebėti savo pažangą ir 
įsivertinti pasiekimus; 

• ugdantis estetinį skonį ir toleranciją 
kitokiam požiūriui, skoniui, 
netradiciniams sprendimams. 

 
Mokinys: 
• tampa pats atsakingas už savo 
mokymąsi; 
• aktyviai dalyvauti ugdymo 
procese, tobulindamas ir 
keisdamas save, taikyti savo draugų 
patirtį; 
• noriai įsitraukti į kūrybinę ir 
pažinimo veiklą;  
• domėtis meno kūriniais, mokytis 
interpretuoti juos ir vertinti. 



VIZUALINIO MĄSTYMO STRATEGIJŲ (VMS) KILMĖ 
 

Programa (mokymo metodas) sukurta ir iki šiol taikoma JAV. VMS 
autoriai – psichologė Abigail Hausen ir muziejų edukologas Philip 
Yenawine. 

Philip Yenawine. Visual Thinking Strategies: 

Terra 

Foundation for American Art, 2012, 00:25:46 

https://www.youtube.com/watch?v=EnyfHTJV
zh8 



VIZUALINIO MĄSTYMO STRATEGIJŲ (VMS) TIKSLAS 
 
Pasitelkiant meno kūrinius ugdyti XXI a. svarbius (ir būtinus) gebėjimus ir 
kompetencijas: 

• pažinimo (tyrinėjimo, kritinio mąstymo, argumentuotų sprendimų remiantis 
konkrečiais paveiksle matomais dalykais); 

• komunikavimo (kalbinio raštingumo, interpretavimo: išgirstamos to paties vaizdo 
skirtingos interpretacijos, praturtinamas žodynas); 

• kūrybiškumo (vaizdinio raštingumo); 

• kultūrinę; 

• asmeninę (kalbinės saviraiškos); 

• emocinę (kaip veikia žiūrovą, kokias emocijas kelia, kaip tai atpažįstu vaizde, kaip 
ta emocija gali būti pavaizduota kitaip) ir kt.; 

• bendravimo ir bendradarbiavimo (mokomasi diskutuoti grupėje, perduoti 
informaciją, klausytis ir išgirsti kitų nuomonę) 



 
LIETUVOS MUZIEJŲ PATIRTIS: NDG, MMO 
 



 
VIZUALINIO MĄSTYMO STRATEGIJŲ METODAS PADEDA 
MOKINIAMS 
 

• Išmokti kantriai išklausyti; 

• Sklandžiai reikšti mintis; 

• Nebijoti klausti, ugdytis pasitikėjimą savimi; 

• Jaustis laisvai, nejausti baimės ir prievartos; 

• Interpretuoti, argumentuoti savo pastebėjimus; 

• Formuotis bendruomenei; 

• Jausti džiugesį, nes priimamas kiekvienas atsakymas, nekritikuojama mokinio nuomonė; 

• Mokytis kalboje vartoti dalyko terminus; 

• Mokytis vieniems iš kitų; 

• Remtis vaizduote, patirtimi, įgyti naujų žinių. 



METODO PAGRINDAS – TRYS ATVIRIEJI KLAUSIMAI 
1. Kas vyksta šiame paveiksle? (kviečiame įsižiūrėti, stebėti, tyrinėti 
vaizdą ir bandyti aiškiai įvardyti, ką pastebi). 

2. Ką matai, kad taip sakai? (mokiniai turi kūrinyje ieškoti patikimų 
įrodymų, padedančių atsakyti į šį klausimą); 

3. Ką dar pastebi? (diskutuodami ieško atsakymų). 

 

Tai nėra tik tie trys klausimai, jų pagrindu plėtojama diskusija. 

SVARBU: diskusijoje venkite įterpti informaciją. Leiskite pokalbiui ir 
diskusijai vystytis mokinių vedama linkme, net jei nukrypstame nuo 
temos. Tikslas nėra dalytis informacija, tikslas yra ugdyti, skatinti kritinį 
mąstymą, kūrybingumą, komunikavimo įgūdžius. 



M.K. Čiurlionis „Karalių pasaka” 



Kas vyksta paveiksle? 

Ką matai? 

Kur tai matai? 

Ką gali pasakyti apie veikėjus? 

Kur tai vyksta? 

Kas yra svsrbiausia kūrinyje? 

 



Kaip sukurtas kūrinys? 

Kokie simboliai naudojami? 

Ką jie reiškia? 

Kaip sukomponuotas vaizdas? 

Kaip spalvų panaudojimas leidžia atskleisti temą? 

Kokia kūrinio nuotaika atskleista? 

 



Tadas Šimkus ir Žygimantas Amelynas, SENELIS IŠMINČIUS, 
dedikacija „Fluxus“ tėvui Jurgiui Mačiūnui, 440 kv. m, 2013 



VMS klausimai 5-6 kl. mokiniams: 
 

• Ar teko matyti šį kūrinį? Kur jį 
matei? 

• Kas pavaizduota šiame kūrinyje? 
Ką matai, kad taip sakai? 

• Ką gali pasakyti apie šį žmogų? Ką 
pastebėjai, kad taip sakai?  

• Ar toks žmogus egzistuoja 
realiame gyvenime? Kodėl taip 
manai? 

• Kodėl šis paveikslas toks didelis? 
Kodėl taip manai? 

• Ar reikėtų šį kūrinį 
sunaikinti/uždažyti? Ar jis 
reikalingas/svarbus  miestui? Kodėl 
taip manai? 



VMS klausimai I-IV kl. mokiniams: 

• Ar teko matyti šį kūrinį? Kur jį matėte? 

• Kuo ypatinga kūrinio forma? Ką 
primena? Ar teko matyti daugiau 
panašių kūrinių? 

• Kaip manote, kodėl menininkai 
pasirinko tokį kūrybos būdą? 

• Kokių jausmų jums kelia šis kūrinys? 
Papasakokite. 

• Ką jūs pavaizduotumėte tokiame 
kūrinyje, jei turėtumėte tokią galimybę? 

• Ar norėtumėte, kad jūsų namus ar 
gimnaziją papuoštų gatvės meno 
kūrinys? 

• Ar reikėtų šį kūrinį sunaikinti/uždažyti? 
Ar jis reikalingas/svarbus  miestui?  
Kodėl taip manai? 
 



KULTŪRINĖS IR KŪRYBIŠKUMO 
KOMPETENCIJŲ UGDYMAS PER DAILĖS 
PAMOKAS 



TRADICIJA IR ŠIUOLAIKIŠKUMAS 
dailės pamokose 

Rasa Klingaitė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazija 



Julius Schnorr 
von Carolsfeld, 
Biblijos 
iliustracija, 
ksilografija, 
1852-1860 m. 



II gimnazijinės klasės mokinių grafinės pratybos 



Rūbų ir pirkinių maišelių dizaino projektai 



Muralų projektas senuosiuose Šilainiuose 



Jan Fabre,   Kryžiai audros tyloje, vabzdžiai tylos audroje, Galleria Massimo 
Minini, Brescia, 1992 

 

 



Meninio projekto „110 mėlynų svajonių Lietuvai“ fragmentas, 8-9 kl., 
2019 m.  



Gniezno katedros durys (XII a.), O. Rodeno „Pragaro vartai“ (1880 m.), B. P. IV kl. 
Grafikos kabineto durys (2018 m.) 



Tautinės juostos interpretacija 

Rasa Jazerskienė 
Kazio Griniaus progimnazija 







Arkos interpretacijos 
idėja 





 Vartų arka 
 1948 metais buvo surengtas JAV nacionalinis architektūros 

konkursas dėl pasiūlymo sukurti Amerikos plėtros į Vakarus 
paminklą. Paminklas planuotas pastatyti Misisipės upės 
vakariniame krante – Sent Luiso mieste. Konkursą laimėjęs 
žymus suomių kilmės amerikiečių architektas Eero Saarinenas 
pasiūlė pastatyti pakrantėje 180 metrų aukščio parabolinę arką. 
Išrinkus jo projektą, arkos statyba gana ilgai buvo atidėliojama, 
todėl projektuotojai turėjo progos analizuoti ir tobulinti savo 
sumanymą. Galutinis projektas baigtas 1958 metais, o statyti 
pradėtas 1963. 



 Triumfo arka (Paryžius) 
 Pagal architekto Žano Šalgreno projektą iškilo 

1806–1836 m. Monumentalus statinys, skirtas 
Napoleono Bonaparto Didžiosios armijos 
pergalėms įamžinti 







Ričardas Grekavičius kalvyste susidomėjo 1988 m. Nuo 

2001m. Lietuvos Tautodailininkų sąjungos, nuo 2004 

Lietuvos kalvių sąjungos narys. Surengė per dvi dešimtis 

autorinių parodų. Kūriniai eksponuoti Kauno krašto, 

respublikinėse, tarptautinėse parodose. 



 Gerai įvaldęs kalvystės amatą savo meistrystę. 
Mokęsis ( kaip ir visi jaunesnieji kalviai) IŠ 
LIETUVOS KALVIŲ KALVIO VYTAUTO JARUČIO, 
įvaldęs kalvystės technikos ir technologijos 
amatą, remdamasis pastarųjų šimtmečių lietuvių 
kalviškosios kryždirbystės paveldu, kuria ir 
kūrybiškai improvizuoja kalviškosios 
kryždirbystės tema. Gerai įvaldęs metalo 
plastikos ir vizualinės lietuviškos kryždirbystės 
grafikos - ritmo ir tradicinių simbolių visumą - 
kuria savo kūrybos stilių ir braižą. Savo tecninę ir 
technologinę patirtį perduoda ne tik Kauno 
krašto tautodailininkams, bet ir Telšių dailės 
akademijos studentams. 





LIAUDIES SKULPTŪROS INTERPRETACIJOS 
GRAFIKOS PAMOKOSE 

 



LIETUVOS 
NACIONALINIO 
MUZIEJAUS  

sakralaus liaudies 
meno rinkiniai 



 
REPRODUKCINĖ GRAFIKA, tampanti interpretacija 

 
Nežinomas autorius, 
 Šv. Izidorius artojas,  

medis, XIX a.  

 

Robertas M.,  

16 m. 

Šv. Izidorius artojas, 

lino raižinys, 2019 



Nežinomas autorius, 
Šventosios,  

medis, XIX a. 

Lina Z., 16 m., 

Nežinoma šventoji, 

lino raižinys, 2019 



Andrius G., 15 m.,  

Madona, 

kartono raižinys, 2015 



Paulius K., 15 m.,  

Gailestingoji,  

kartono raižinys, 2015 



Viltė U.,  
15 m.,  
Madona su kūdikiu,  
kartono raižinys, 2015 



Gabrielė G.,  

11 m.,  

Šv. Izidorius artojas,  

iš ciklo „Visi šventieji“,  

kalkografija, 2016 



Akvilė B.,  
11 m., 
Šv. Kotryna,  
iš ciklo „Visi šventieji“, 
kalkografija, 2016 



 
PAGALBA MOKYTOJUI 
 
• Metodinės rekomendacijos 

• Mokytojo knygos 

• Vadovėliai 

• Geroji kolegų patirtis 

• Skaitmeniniai ištekliai (internetas, įvairios mokymo(si) platformos 
http://smp2014me.ugdome.lt/  

• Menų PUP http://www.nec.lt/512/  

• Vizualinio mąstymo strategijų programa www.vue.org  

http://smp2014me.ugdome.lt/
http://www.nec.lt/512/
http://www.vue.org/


 

DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ! 


