
                  

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO 

DAILĖS PRADINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

                                    I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Švietimo teikėjas Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla 

2. Teisinė forma Savivaldybės biudžetinė įstaiga 

3. Buveinės adresas Vilniaus g. 46, Pagėgiai, 99288 

4. Programos rengėjas(-ai), 

kvalifikacija 

Lina Ambarcumian, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Liucija Bungardienė, dailės mokytoja metodininkė 

 

 

        II. PROGRAMOS PAVADINIMAS, KRYPTIS, PATVIRTINIMAS, APIMTIS, TRUKMĖ 

 

5. Programos pavadinimas   Formalųjį švietimą papildančio ugdymo  

Dailės pradinio ugdymo programa                                                                                                        

6. Programos kryptis pagal 

Neformaliojo vaikų švietimo 

krypčių klasifikatorių 

Dailė 

7. NŠPR registruotos programos  

kodas 

110200062 

8. Patvirtinimas Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus  

2022 m.                  mėn.        d. įsakymas Nr. 

9. Programos trukmė 3 metai 

10. Programos apimtis 1 klasė -  4 valandos per savaitę 

2-3 klasės – 6   kontaktinės valandos per savaitę                                                           

 

III. PROGRAMOS TIKSLINĖ GRUPĖ IR PRITAIKYMAS ĮVAIRIŲ UGDYMOSI  

POREIKIŲ TURINTIEMS MOKINIAMS 

11. Tikslinė grupė Programa skirta mokiniams, besimokantiems pagal 

bendrojo ugdymo programas. 

12. Mokinių amžius Į ugdymo programą priimami 6 - 11 m. amžiaus 

mokiniai. 

13. Mokinių atranka Priėmimo metu vykdomas meninių gebėjimų   

patikrinimas, kurio tvarka reglamentuota mokinių 

priėmimo į Pagėgių savivaldybės meno ir sporto 

mokyklą tvarkoje, patvirtintoje  Pagėgių savivaldybės 

  

                            PATVIRTINTA 

                                                                                   Pagėgių savivaldybės 

                                                                                                         administracijos direktoriaus 

   2022 m. rugpjūčio  31 d. įsakymu 

                                                                                                                   Nr. A1-645 
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tarybos sprendimu.  

14. Pritaikymas įvairių ugdymosi 

poreikių  turintiems mokiniams 

 

 

Mokytojos yra išklausiusios 60 val. specialiosios 

pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą.  

Patekimas į mokyklos patalpas pritaikytas įvairių 

poreikių mokiniams, judėjimo negalią turintiems 

vaikams su specializuota įranga – iki aktų salės, kur gali 

vykti užsiėmimai. 

Priemonės: nuolat atkreipiamas dėmesys į mokinio 

atliekamą užduotį, naudojamas tarpinis atsiskaitymas 

atliekant užduotį, naudojami mokytojo ir mokinio 

susitarimai, organizuojantys dėmesį, naudojamos 

įvairios paskatinimo priemonės, akcentuojamos sėkmės.  

Taikomi ugdymo metodai: individualūs pokalbiai su 

vaikais ir jų tėvais, individualus darbas, 

supaprastintos/atskiros/specialiai paruoštos užduotys, 

struktūruota informacija, aiškinimas naudojant 

iliustruotą medžiagą.  

 

       IV. PROGRAMOS PASKIRTIS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, RENGIMO PRINCIPAI,    

                         SUDERINAMUMAS SU BENDROJOUGDYMO PROGRAMA 

 

15. Programos 

tikslas 

Padėti mokiniams įgyti, nuosekliai ir sistemingai ugdyti dailės srities meninius 

gebėjimus, individualumą, kultūrinį sąmoningumą, estetinę nuovoką, tenkinti 

dailės pažinimo ir raiškos poreikius. 

16. Programos 

uždaviniai 

1. Atskleisti ir plėtoti mokinių kūrybinius ir meninės  raiškos gebėjimus, 

puoselėti vaikų kūrybos spontaniškumą ir individualumą. 

2. Sudaryti mokiniams galimybę rinktis savo poreikius, gebėjimus atitinkančias 

dailės ugdymo formas. 

3. Suteikti galimybę mokiniams plėsti vaizduojamąją patirtį, ją panaudoti savo 

išgyvenimų ar idėjų vaizdavimui. 

4. Padėti išmokti naudotis pagrindinėmis dailės raiškos meninėmis bei 

techninėmis priemonėmis, domėtis savo krašto ir pasaulio kultūra, ugdyti 

supančio pasaulio įvairovės suvokimą. 

17. Programos 

rengimo 

principai 

1. Individualizavimo – orientuojamasi į mokinį, jo pasiekimus ir mokymosi 

ypatumus,  individualią gabumų raidą. 

2. Šiuolaikiškumo ir dermės – derinamos tradicijos ir ugdymo naujovės. 

3. Kūrybingumo ir iniciatyvumo – ugdomas mokinių kūrybinis mąstymas, 

atsakomybės už savo mokymąsi prisiėmimas, meninės raiškos pasiekimų 

pristatymo visuomenei gebėjimai. 

18. Programos 

suderinamumas 

su bendrojo 

ugdymo 

Siekiant užtikrinti dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo dermę su 

kitomis formaliojo švietimo dailės krypties programomis, programos trukmė, 

dalyvių amžius, rengimo principai ir uždaviniai, struktūra, mokymosi formos,  

dalyko uždaviniai,  veiklos sritys, mokinių pasiekimai siejami su pradinio 
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programa ugdymo dailės dalyko bendrąja programa. 

              

 

               V.  MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS, ĮSIVERTINIMAS,  

                         KOMPETENCIJOS, METODAI, MOKYMO APLINKA IR PRIEMONĖS 

 

19. Mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimas,  

įsivertinimas 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas yra grindžiamas šiuolaikine 

mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, 

individualiais mokinio poreikiais, atitinkančiais ugdymo (-si) tikslus,  

individualios pažangos vertinimo principu - lyginami mokinio pasiekimai su 

ankstesniaisiais.  

Mokinių ugdymo pažangai vertinti taikomi ir derinami šie vertinimo metodai- 

formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis: 

- formuojamasis vertinimas atliekamas žodžiu, komentaru nuolat 

bendradarbiaujant mokiniui ir mokytojui ir nesiejamas su pažymiu, siekiama 

pastiprinti daromą pažangą, numatyti perspektyvą, skatinti mokinį analizuoti 

savo pasiekimus ir kelti meninio ugdymosi motyvaciją; 

- diagnostinis vertinimas taikomas, siekiant išsiaiškinti mokinio tam tikro 

ugdymosi laikotarpio pasiekimus ir pažangą; vertinami mokinių ugdymo 

pasiekimai, kūrybinis rezultatas pagal mokyklos nustatytą tvarką ir kriterijus;  

- apibendrinamasis vertinimas taikomas baigus ugdymo metus (pusmetį) ir 

(arba) visą programą; taikoma įgytų gebėjimų patikrinimo forma (kūrybinių 

darbų peržiūros, egzaminai ir kt.) pagal mokyklos nustatytą tvarką ir kriterijus. 

Mokytojai mokinius vertina pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintą mokinių 

mokymosi ir pasiekimų pažangos vertinimo tvarką. Mokinių pamokų 

lankomumas ir pasiekimai yra fiksuojami elektroniniame dienyne. 

Mokiniai analizuoja ir fiksuoja savo individualią pažangą pagal Mokyklos 

direktoriaus patvirtintą mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo 

tvarką. 

20.Ugdomos 

kompetencijos 

Įgyvendinant programą, ugdomos šios kompetencijos: 

- asmeninės (valdyti emocijas, jausmus, ugdytis pasitikėjimą savimi, lyderystę 

ir t.t.); 

- pažinimo; 

- mokėjimo mokytis; 

- komunikavimo; 

- socialinės (dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime); 

- dalykinės (mokytis spalvinės, grafinės, erdvinės raiškos bei dailės pažinimo 

dalyko). 

21. Metodai Įgyvendinant programą yra mokomasi grupėse. Naudojami šie metodai: 

stebėjimas, fiksavimas, analizavimas, interpretavimas, vertinimas, aiškinimas, 

pasakojimas, demonstravimas. Teorija derinama su praktinių įgūdžių 

formavimu. Mokoma individualizuotai, lanksčiai pritaikant užduotis, 

laiduojančias mokinio gebėjimų plėtotę. 

22. Išsilavinimo 

pažymėjimas 

Asmeniui, baigusiam pradinio ugdymo programą, išduodamas Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas pagal 
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Mokyklos direktoriaus patvirtintą neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų ir 

mokslo pasiekimų pažymų išdavimo tvarką. 

Asmeniui, išklausiusiam pradinio ugdymo programos dalį, išduodama 

Mokyklos mokslo pasiekimų pažyma  pagal  Mokyklos direktoriaus patvirtintą 

neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų ir mokslo pasiekimų pažymų 

išdavimo tvarką. 

23. Tolimesnis 

mokymasis 

Programą baigusiems mokiniams rekomenduojama dailės ugdymą tęsti 

renkantis formalųjį švietimą papildančio ugdymo dailės pagrindinio programą 

arba dailės neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programą. 

24. Programai 

įgyvendinti 

turima 

mokymosi 

aplinka ir 

priemonės 

Ugdymo programos įgyvendinimui mokykloje  įrengti dailės kabinetai, yra 

aktų salė, erdvės parodoms organizuoti, visos reikalingos ugdymo priemonės: 

molbertai, stalai, specialios lempos apšvietimui, vanduo, įrankiai keramikos 

dirbiniams kurti, molio žiedimo staklės, keramikos degimo krosnis, vaizdinės 

priemonės, kompiuteriai su interneto prieiga, išmanieji televizoriai, dailėtyros 

vadovėliai, metodinė literatūra. 

 

                         VI. PROGRAMOS SANDARA, TURINYS IR ĮGYVENDINIMAS 

               VI.I. PROGRAMOS SANDARA 

                            

25. Ugdymo programą sudaro dailės pažinimo ir raiškos dalykas. 

26. Dailės pažinimo ir raiškos dalykui skiriamos valandos numatomos mokyklos ugdymo plane. 

27. Atsižvelgiant į mokinio mokymosi pasiekimus ir gebėjimus, gali būti koreguojama ugdymosi  

trukmė ir ugdymo turinys. 

28. Programa, atsižvelgiant į turimas lėšas ir kitas mokyklos galimybes, gali būti įgyvendinama ir 

kūrybinių stovyklų, plenerų, projektų, konkursų, pažintinės-edukacinės veiklos ir pan. metu. 

 

                       VI.II. PROGRAMOS TURINYS 

                                                  DAILĖS PAŽINIMAS IR RAIŠKA 

 

29. Dailės pažinimo ir raiškos paskirtis – suteikti dailės suvokimo pradmenis ir formuoti pradinius 

dailės raiškos įgūdžius.  

30. Dailės pažinimo ir raiškos tikslas – ugdyti gebėjimus dailės priemonėmis perteikti regimąjį bei 

vaizduotės pasaulį, įgyti kūrybos proceso suvokimo pradmenis. 

31. Dailės pažinimo ir raiškos uždaviniai:   

30.1. ugdyti pradinius grafinės, spalvinės, erdvinės raiškos įgūdžius; 

30.2. formuoti pradinius įgūdžius dirbant su skirtingomis medžiagomis bei priemonėmis, supažindinti 

su įvairiomis technikomis; 

30.3.ugdyti dailės kūrinio ar reiškinio suvokimo pradmenis, formuojant aplinkos stebėjimo, 

analizavimo įgūdžius, skatinti juos pritaikyti, įgyvendinant savo kūrybinius sumanymus. 

31. Dailės pažinimo ir raiškos veiklos sritys: 

31.1. spalvinė, grafinė ir erdvinė raiška; 

31.2. dailės pažinimas. 

32. Dailės pažinimo ir raiškos dalyko organizavimas: 

32.1. dailės pažinimo ir raiškos dalyko pamokos vyksta grupinio mokymosi forma; 

32.2. grupių skaičių ir jų dydį kiekvienais mokslo metais tvirtina Pagėgių savivaldybės taryba; 
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32.3. pirmais mokslo metais dalyko mokoma 4 valandas per savaitę, antrais ir trečiais - 6 valandas per 

savaitę; 

32.4. valandos dailės pažinimo ir raiškos dalyko veiklos sritims skiriamos mokyklos nuožiūra, 

atsižvelgiant į mokyklos ugdymo bazę, tradicijas, ugdymo poreikius bei aktualijas, veiklos sritys 

yra integruojamos; 

33. Dailės pažinimo ir raiškos dalyko mokinių pasiekimai: 

 

1. Veiklos sritis - spalvinė, grafinė ir erdvinė raiška. 

Nuostata - įsitraukti į kūrybos procesą ir juo mėgautis; vizualizuoti savo idėjas piešiant, tapant ar 

lipdant; išbandyti skirtingas medžiagas ir technikas; pasitikėti savo meniniais gebėjimais ir drąsiai 

kurti; domėtis savo krašto kultūra. 

Esminis gebėjimas: kelti ir įgyvendinti vizualias idėjas išbandant grafines, spalvines, erdvines raiškos 

priemones bei technikas.  

             Gebėjimai      Žinios ir supratimas 

1.1. Perteikti sumanymus, vizualias idėjas ar 

vaizduoti pasirinktus motyvus komponuojant 

plokštumoje ar erdvėje. 

1.1.1. Kelti ir vystyti vizualius sumanymus. 

1.1.2. Pasirinkti vaizdavimo motyvus. 

1.1.3. Stebėti ir analizuoti supančią aplinką. 

1.1.4. Semtis vizualių idėjų stebint tautodailės ir 

profesionaliojo meno kūrinius. 

1.1.5. Komponuoti erdvines formas, motyvus ar 

atskirus elementus apibrėžtoje plokštumoje. 

1.2. Naudotis elementariomis spalvinės, 

grafinės ir erdvinės raiškos techninėmis 

priemonėmis, įgyvendinti sumanymus 

naudojant nesudėtingas technikas. 

1.2.1. Atpažinti ir skirti elementarias piešimo bei 

grafikos priemones bei medžiagas, žinoti 

tradicinius jų naudojimo būdus, išbandyti 

nesudėtingas technikas. 

1.2.2. Skirti tradicines tapybines priemones bei 

dažus, žinoti pagrindines jų savybes, 

išbandyti nesudėtingas technikas. 

1.2.3. Skirti pagrindines skulptūros bei keramikos 

priemones ir medžiagas, žinoti elementarius 

lipdybos bei konstravimo būdus, išbandyti 

nesudėtingas technikas. 

1.3. Kuriant naudoti pagrindinius menines 

raiškos elementus ir priemones. 

1.3.1. Išgauti įvairių atspalvių maišant pagrindines, 

papildomas chromatines bei achromatines 

spalvas, pasirinkti spalvų derinius. 

1.3.2. Naudoti įvairias linijas, dėmes, formas, 

išgauti skirtingų tonų, tekstūrų. 

1.3.3. Lipdyti, konstruoti ir jungti įvairias erdvines 

formas, bendrais bruožais perteikiant jų 

charakterį bei paviršių faktūras. 

2. Veiklos sritis - dailės pažinimas ir reflektavimas. 
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Esminis gebėjimas: reflektuoti ir įsivertinti dailės, kultūros paminklus bei reiškinius, taikyti dailės 

pažinimo įgūdžius praktinėje veikloje ir gyvenime. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Susieti kūrinio nuotaiką su dailės raiškos 

priemonėmis. 

2.1.1. Paaiškinti vartojamus meno ir dailės 

terminus. 

2.1.2. Atpažinti ir skirti pagrindines dailės rūšis, 

žanrus ir kai kurias technikas. 

2.1.3. Vartojant elementarias dailės sąvokas, 

apibūdinti kūrinio keliamą įspūdį, nuotaiką, 

išvardinti pagrindines meninės raiškos 

priemones. 

2.2. Įžvelgti tautodailėje, meniniame palikime 

ir šiuolaikiniame mene raiškos priemonių kaitą. 

2.2.1. Išvardinti esminius tautodailės bruožus. 

2.2.2. Atpažinti lietuvių liaudies meno simbolius, 

juos paaiškinti. 

2.2.3. Atpažinti ir palyginti kai kuriuos skirtingų 

epochų meno kūrinius. 

2.2.4. Savais žodžiais apibūdinti pastebimus 

meninės raiškos skirtumus įvairiose epochose 

ir kultūrose. 

2.3. Stebėti ir vertinti savo, kitų kūrybą bei 

pasiekimus parodose, meninėse akcijose, 

projektuose. 

2.3.1. pasirinkti ir išvardinti dailės kūrinio 

vertinimo kriterijus; 

2.3.2. apibūdinti pasirinktus darbus, pagrįsti savo 

nuomonę. 

 

34. Rekomenduojama dailės pažinimo ir raiškos turinio apimtis: 

34.1. komponavimas plokštumoje, erdvinės formos kūrimas, formų komponavimas tarpusavyje; 

teminės kompozicijos, natiurmortas, peizažas, portretas, abstrakti, siužetinė kompozicija; 

nesudėtingi funkcionalūs objektai; natūra ir meninis vaizdas; esminių natūros bruožų 

perteikimas; kūrinio idėja, perteikiama nuotaika; kūrybinės interpretacijos, remiantis natūra, 

tautodaile, profesionaliuoju menu; 

34.2. tapymas guašu, akvarele; piešimas pieštuku, tušu, kreidelėmis, pastele, anglimi, sangina ir kt.; 

lipdyba iš molio, plastilino, gipso formavimas, erdvinių formų kūrimas lankstant, konstravimas 

iš įvairių medžiagų, papjė mašė; karpymas, lankstymas, aplikacija, koliažas, grotažas, atspaudai, 

nesudėtingos grafikos technikos, įvairios mišrios bei eksperimentinės technikos ir kt.; 

34.3. pagrindinių, papildomų chromatinių ir achromatinių spalvų maišymas, atspalviai, šiltos – šaltos, 

šviesios – tamsios spalvos, nuotaikos kūrimas spalvomis; taškas, linija, dėmė, tonas, štrichas, 

tekstūra; geometrinės ir gamtinės formos, paviršiaus charakteris, faktūra, reljefas, įspaudai, 

funkcionalios formos; ritmas, statika – dinamika, simetrija – asimetrija, kontrastas – niuansas; 

34.4. dailės pažinimas ir reflektavimas; menas mūsų aplinkoje; menas kaip žaidimas; dailės terminai; 

dailės rūšys ir žanrai; plastinės kalbos elementai; meno epochos: senosios civilizacijos, didieji 

meno stiliai, modernus ir postmodernus menas; etnokultūra: kalendorinės šventės, papročiai, 

pasakos, simboliai; tautodailė: formos, medžiagos, dekoras, ornamentas, spalvos; dailės kūrinio 

analizės pradmenys.  

_____________________________________________________________                   


