
 

 

                PATVIRTINTA 

        Varėnos Jadvygos Čiurlionytės 

                    menų mokyklos direktoriaus 

         2021 m. rugsėjo 30 d.   

        įsakymu Nr. V-5-84  

 

 

VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLOS 

 NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO (DAILĖS UGDYMO)  

PROGRAMA 

                                                   

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Programos trukmė – 1 metai (68 val.). 

2. Programos apimtis - 2 valandas per savaitę, 34 savaites per mokslo metus (68 val.). 

3. Įgyvendinant Programą, mokomasi grupėje. 

4. Vidutinis mokinių skaičius grupėje – 8. 

5. Mokymosi aplinka ir mokymosi priemonės: 

5.1. dailės dalykams pritaikyti kabinetai su molbertais, stovais, stalais, specialiu apšvietimu; 

5.2. dailės dalykams skirtos specialios studijos su reikiama mokymuisi įgyvendinti spec. įranga: 

grafikos studija (Merkinės sk.), keramikos studija (Varėna, Merkinės sk.), stiklo studija (Varėna), bei 

kita mokymui reikalinga speciali įranga; 

5.3. kompiuterinė, demonstracinė įranga; 

5.4. modeliai ir vaizdinės priemonės natūros studijoms, kita vaizdinė, informacinė ir metodinė 

medžiaga; 

5.5. parodoms pritaikytos erdvės su ekspozicine įranga, skirtos kūriniams eksponuoti. 

6. Programos tikslas – pasitelkiant dailės meno šaką puoselėti mokymosi visą gyvenimą 

nuostatą. Tenkinti suaugusiųjų kūrybinio pažinimo bei mokymosi poreikius, atskleisti ir tobulinti įgimtus 

meninius gebėjimus, tenkinti saviraiškos poreikį, puoselėjant pažinimo ir savirealizacijos džiaugsmą, bei       

plečiant meninį kultūrinį akiratį. 

7. Programos uždaviniai: 

7.1. supažindinti su dailės meno rūšimis ir formomis; 

7.2. supažindinti su dėstomos dailės meno rūšies – tapybos, grafikos, skulptūros, keramikos, 

stiklo meninės raiškos  galimybėmis, jų technikomis ir istorijos raida; 

7.3. supažindinti su piešimo pagrindais; 

7.4. skatinti asmenybės kūrybiškumą ir vaizduotę; 

7.5. skatinti dalyvauti konkursuose, parodose  ir kt. 

8. Veiklos sritys: 

8.1. tapyba; 

8.2. piešimas; 

8.3. grafika; 

8.4. skulptūra, keramika, stiklas. 

9.  Pasiekimai ir pažanga: 

9.1. neformaliojo suaugusiųjų švietimo (dailės ugdymo) lankomumas fiksuojamas švietimo 

individualaus bei darbo su grupe dienyne. Baigusiems neformaliojo suaugusiųjų meninio ugdymo 

programą, išduodamos mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintos pažymos. Kūrybinės veiklos 

atsiskaitymas vyksta pusmečiais gruodžio mėn. ir gegužės mėn. Atsiskaitymo forma – darbų peržiūra, 

vertinimas įskaitos forma (įskaityta/neįskaityta).  

 

 

 

 

 



 

 
II SKYRIUS 

MOKYMO IR MOKYMOSI TURINYS 

 

 

Nuostata. Ugdymą individualizuoti, lanksčiai pritaikant užduotis. Ugdyti pastabumą, nestandartišką 

kūrybinį mąstymą, įgyvendinti laisvos, spontaniškos kūrybos poreikį. Pasitikėti savo jėgomis. Mokytis 

tvarkingoje ir saugioje aplinkoje. 

Esminis gebėjimas. Išbandyti grafines, spalvines, erdvines raiškos priemones ir technikas. Susipažinti 

su  dailės raiškos galimybėmis, formuoti darbo įgūdžius ir mokėti taikyti įgytas žinias. 

 

Eil. 

Nr. 

Temos Gebėjimai 

1. Piešimas. Kompoziciniai pagrindai. Taškas, linija, dėmė. 

Formos, proporcijos, simetrija. Šviesa, šešėlis ir 

komponavimas popieriaus lape. Perspektyvos pagrindai. 

Štrichas. 

Suvokti elementarius 

kompozicinius ir perspektyvos 

pagrindus. Mokėti juos panaudoti 

savo piešiniuose. 

2. Tapyba. Kompoziciniai pagrindai. Pirminis spalvotyros 

suvokimas. Šiltų ir šaltų spalvų bei atspalvių spalvinė ir 

emocinė raiška. Potėpio atsiradimas ir įvairovė. Natūros 

perteikimo bandymai tapybinėmis priemonėmis. 

Tikslingas spalvotyros pagrindų 

naudojimas savo darbuose ir 

pirminis natūros perteikimas. Sieti 

tapybos technikas su piešimo 

dalyko pagrindais. 

3. Grafika. Kompoziciniai pagrindai. Susipažinti su  

klasikinėmis ir eksperimentinėmis, nesudėtingomis 

grafikos technikomis. 

Grafinėmis priemonėmis perteikti 

nesudėtingus objektus, nuotaiką, 

paprastas kompozicijas. Sieti 

grafikos technikas su piešimo 

dalyko žiniomis. 

4. Skulptūra, keramika, stiklo plastika. Kompoziciniai 

pagrindai. Pirminis erdvinis suvokimas. Plastiniai 

bandymai naudojant įvairias medžiagas ir technikas, 

taikant pirminius kompozicinius elementus. Primityvių 

formų sąveika medžiagoje, spalvoje ir tekstūrose. 

Skulptūrinėmis priemonėmis 

perteikti abstrakčius ir konkrečius 

nesudėtingus objektus ir formas. 

Sieti skulptūros, keramikos, stiklo 

plastikos technikas su piešimo 

dalyko pagrindais. 
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