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PER DAILĖS PAMOKAS UGDOMA 
KOMPETENCIJŲ VISUMA

• Dailės BP yra atnaujinama pagal Bendrųjų programų atnaujinimo vadovo (2020-
05-12) reikalavimus, remiamasi kolegų (meninio ugdymo programų rengėjų), 
dailės mokytojų praktikų patirtimi ir bendrojo lavinimo mokyklų pasiekimais.

• Dailės dalykas apima kūrybinę raišką ir dailės pažinimą, įgyjama žinių ir 
supratimo apie vaizduojamąją dailę, architektūrą, dizainą, tautodailę, taikomąją 
dailę ir aplinkos estetinių savybių vertinimą (Dailės BP projektas, 2021-03-31). 

• Dailės dalyko programoje išskiriamos trys pasiekimų sritys: dailės raiška, dailės 
supratimas ir vertinimas, dailės reiškinių ir kontekstų pažinimas. Sričių ribos 
sąlygiškos: ugdymo procese jos integruotos, jos viena kitą papildo, jų proporcijos 
kinta atsižvelgiant į mokinių amžių, poreikius, įgytą patirtį, individualius gabumus.

Kompetencijų ugdymas Dailės Bendrojoje programoje glaudžiai susijęs su 
mokinių pasiekimais, mokymo turiniu ir pasiekimų vertinimu (įsivertinimu). 



Kūrybiškumo kompetencija

Mokiniai:
• susipažįsta su iškiliais dailės kūriniais, stebi meno apraiškas savo artimiausioje 

aplinkoje, gavę įvairios informacijos apie kūrybos būdus ir technikas, taiko juos 
autentiškai idėjų raiškai;

• būna atviri kitokiam, netradiciniam sprendimui ir, esant poreikiui, laužo taisykles;

• nuosekliai susipažįsta su kūrybos proceso ypatumais, kurie yra bet kurio 
kūrybiškumo pagrindas;

• tvirtina savo tapatybės formavimąsi ir supranta, kas ir kodėl yra kūrybiška: savitos 
idėjos, autentiška raiška ir refleksija.

Mokymosi turinys: Dailės technikos: raiška plokštumoje ir erdvinė raiška. Meninės 
išraiškos bruožai. Vaizdavimo būdai ir galimybės. Aplinkos stebėjimas ir 
vaizdavimas. Vizualinių įspūdžių interpretavimas ir improvizavimas. Idealai, 
vertybės, asmenybės ....



Vizualinių įspūdžių interpretavimas ir improvizavimas. Piešia svajones, fantazijas. 
Idealai, vertybės, asmenybės. M. K. Čiurlionis. Simbolinės metaforinės jo kūrinių prasmės. 
(1-2 klasė). Ciklo ,,Pasaulio sutvėrimas“ kūrybinė interpretacija (1 klasė)



Etninė kultūra. Interpretuoja ir per patrauklią kūrybinę veiklą pažįsta 
senovės baltų ženklus ir simbolius, kultūros artefaktus. (5 klasė)



Pažinimo kompetencija
Mokiniai:
• kurdami mokosi naujų kūrybos būdų, pažįsta ir vertina savo, kitų kūrybą ir 

aplinkos vizualiuosius reiškinius;
• pažįsta įvairių šalių, skirtingų kultūrų emocijas, mintis, papročius, lūkesčius;
• kaupdami dalykines žinias augina kritinį mąstymą, netiesiogiai atpažįsta 

kūrybines (ne tik) problemas ir ieško jų sprendimo;
• mokosi mokytis: ieško kūrybinių idėjų savo artimiausioje aplinkoje ir dailės 

kūriniuose, randa įvairios informacijos apie kūrybos būdus ir technikas, planuoja 
savo kūrybinę veiklą (kuria eskizus, išsirenka geriausius, pasirenka tinkamus 
dailės reikmenis ir meninės išraiškos priemones), laikosi savo plano ir prireikus jį 
koreguoja;

• aptaria, ko išmoko, apmąsto ir įsivertina savo pasiekimus ir numato, ko norėtų 
mokytis ateityje.

Mokymosi turinys: Dailės technikos: raiška plokštumoje ir erdvinė raiška. Meninės 
išraiškos bruožai. Vaizdavimo būdai ir galimybės. Aplinkos stebėjimas ir 
vaizdavimas. Vizualinių įspūdžių interpretavimas ir improvizavimas. Dailės istorija. 
Etninė kultūra ....



Etninė kultūra. Nusako tautodailės kūrinių (audinių, tautinio kostiumo, 
juostų, verbų) raštų, spalvų ypatumus. (3-4 klasė) 



Dailės istorija. Renesanso menas (portreto gimimas). (8 klasė)
Kultūrinis paveldas. Dailės kūrinių eksponavimo muziejuose ir dailės 
parodose ypatumai. (7-8 klasė)



Dailės technikos: raiška plokštumoje. Kuria darbų ciklus, įvairaus stiliaus 
ir žanro vizualius pasakojimus. (9-10 klasė)
Dailės rūšys. Dailė ir dizainas (grafinis dizainas). (9-10 klasė)



Kultūrinė kompetencija

Mokiniai:

• ugdosi ir augina kultūrinį sąmoningumą;

• susipažįsta su praeities epochų menu ir grožio idealais, palygina juos  su 
dabartinės epochos meno procesais, šiuolaikiniu menu;

• išmoksta rinktis, analizuoti ir vertinti praeities epochų meną ir šiuolaikinius 
menus, suvokia, kodėl vieni ar kiti meno reiškiniai patinka, ar yra vertingi.

Mokymosi turinys: 

Kultūrinis paveldas. Dailės istorija. Etninė kultūra. Meninės idėjos. Idealai, vertybės, 
asmenybės. Kultūrų įvairovė. Dailės technikos: raiška plokštumoje ir erdvinė raiška. 
Meninės išraiškos bruožai. Vaizdavimo būdai ir galimybės. Bendros temos su kitų 
dalykų ugdymo turiniu: Projektai. Integruota veikla. ...



Etninė kultūra. Per patrauklią kūrybinę veiklą susipažįsta su lietuviška 
mitologija, mitinėmis būtybėmis. (3-4 klasė) 



Kultūrinis paveldas. Architektūros paminklai Lietuvoje ir Europoje. 
Etninė kultūra. Interpretuoja ir per patrauklią kūrybinę veiklą pažįsta 
kultūros artefaktus; skirtingų Lietuvos regionų ir pasaulio tautų kostiumus. 
(5-6 klasė) 



Dailės istorija. Antika (klasikinių proporcijų formavimasis architektūroje ir 
skulptūroje). 7 klasė



Dailės istorija. Antika (romėnų mozaikos). 7 klasė



Vaizdavimo būdai ir galimybės. Abstrakčioji dailė ir opartas – paroda ,,Jautrioji 
akis“ – pirmenybė regėjimo fiziologijai. (10 klasė) 
Dailės istorija. Per patrauklią kūrybinę veiklą, meninės išraiškos bruožų, 
vaizdavimo būdų pažinimą ir interpretavimą susipažįstama su XX a. daile. (10 
klasė) 



Komunikavimo kompetencija
Mokiniai:

• ugdosi komunikavimo gebėjimus, kurie itin aktualūs šiuolaikinės 
informacinės visuomenės nariams;

• mokosi suprasti ir įvaldyti savitą raišką vaizdais, gauti/priimti ir sukurti/siųsti 
pranešimą, kurio analizavimą ir interpretavimą užtikrina kitos dailės dalyko 
kompetencijos (pažinimo, kūrybiškumo, kultūrinė ir kt.);

• patiria, kad ne visada įmanoma ir reikia sukurti žodinį pranešimą, kad 
vizualus pranešimas netiesiogiai, o perkeltine prasme (per asociacijas, per 
simbolius, alegorijas ir kitokias figūras) padeda mokiniui pasvajoti, 
paieškoti įdomesnių kelių, sukurti ir/ar atpažinti/suprasti kito sukurtą viziją.

Mokymosi turinys: Vizualinių įspūdžių interpretavimas ir improvizavimas. 
Dailės istorija. Etninė kultūra. Valstybingumo simboliai. Meninės idėjos.
Kultūrų įvairovė ...



Dailės istorija. Per patrauklią kūrybinę veiklą, meninės išraiškos bruožų, 
vaizdavimo būdų pažinimą ir interpretavimą siekiama glaudesnio ryšio su 
istorija: Mesopotamijos, Senovės Egipto menas. (7 klasė)



Pilietinė kompetencija
Mokiniai:

• atpažįsta įvairių šalių, skirtingų kultūrų emocijas, mintis, papročius, išgyvenimus, 
svajones ir supranta, kad ir esant kultūrinei, visuomeninei, ekonominei gyvenimo 
įvairovei iškyla kiekvienam žmogui būdingas socialinio teisingumo, 
lygiateisiškumo prigimtinis jausmas;

• mokosi būti atsakingu, solidariu, demokratišku visuomenės nariu;

• ugdosi pagarbą kiekvieno žmogaus reikmėms ir teisėms;

• mokosi bendrauti ir bendradarbiauti;

• pažįsta šalies pilietinius ženklus ir valstybės simbolius;

Mokymosi turinys: Vaizdavimo būdai ir galimybės. Vizualinių įspūdžių 
interpretavimas ir improvizavimas. Švenčių puošimo tradicijos. Valstybingumo 
simboliai. Bendros temos su kitų dalykų ugdymo turiniu: Projektai. Integruota 
veikla. ...



Valstybingumo simboliai. Apibūdina emocijas ir jausmus, kuriuos sukelia 
valstybės simboliai ir jų vaizdavimas mene. 
Kūrybinė kompozicija ,,Lietuvos laisvės spalvos“. (3-4 klasė)



Švenčių puošimo tradicijos. Mokosi atpažinti kalendorinių švenčių 
simbolius, apibūdina spalvas ir ženklus, jausmus ir emocijas, kurias kelia 
pasiruošimas šventėms. (1-2 klasė) 



Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos 
kompetencija

Mokiniai:

• rūpinasi savo ir kitų sveikata, stiprina sveikos gyvensenos įgūdžius;

• kreipia dėmesį į darnų žmogaus ir gamtos sugyvenimą, į ekologines 
problemas, žmonių tarpusavio santykius, gėrio ir blogio atspindžius meno 
kūriniuose;

• mokosi suprasti kitų emocinius išgyvenimus, perteiktus dailės kūriniuose;

• formuojasi demokratiškos, socialiai atsakingos, sveikos ir saugios 
gyvensenos įgūdžius.

Mokymosi turinys: Dailės technikos: raiška plokštumoje ir erdvinė raiška. 
Idealai, vertybės, asmenybės. Bendros temos su kitų dalykų ugdymo turiniu: 
Projektai. Integruota veikla ...



Idealai, vertybės, asmenybės. Aptaria teigiamus ir neigiamus herojų 
charakterius dailės kūriniuose. (2 klasė)


