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INTEGRUOTA MENINIO UGDYMO
BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS,
BESIMOKANTIEMS PAGAL PAGRINDINIO
UGDYMO PROGRAMOS ANTRÀJÀ DALÁ
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Integruota meninio ugdymo bendroji programa (toliau – Programa) skiriama 9–10
klasiø mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programos antràjà dalá.
Ðiuolaikinë mokinio aplinka kupina ávairiausiø meno formø. Ðiuolaikiniai kûrybos principai yra demokratiðki, todël bene geriausiai tinka mokiniø kûrybiniams gebëjimams ugdyti. Teigiami meniniai išgyvenimai, patirti aktyvioje kûrybos veikloje, stiprina mokiniø mokymosi motyvacijà, skatina gilinti ir plëtoti meninio paþinimo patirtá, siekti geresniø mokymosi rezultatø.
Ðiuolaikinës meno formos pasiþymi integralumu – nyksta ribos tarp skirtingø meno ðakø, tad ði programa grindþiama integruotu meno paþinimu. Integracijos pagrindu pasirinkti visoms meno ðakoms bûdingi meninio aktyvumo aspektai: meninë raiðka bei meno kûriniø supratimas, interpretavimas ir vertinimas. Ðioje programoje iðryðkinama refleksijos sritis, kuri gali padëti mokiniams geriau suprasti savo asmeninio tobulëjimo perspektyvas.
Pasirinkæ Integruotà meninio ugdymo bendràjà programà mokiniai galës iðbandyti savo
jëgas ávairiuose menuose, ágis svarbiausiø þiniø ir praktiniø ágûdþiø, reikalingø meniniam komunikavimui, tobulins kûrybiná màstymà ir bendruosius gebëjimus, reikalingus ávairiose gyvenimo
srityse. Ðios Programos turinys uþtikrins galimybæ mokiniams 11–12 klasëse rinktis naujàsias meninio ugdymo programas (fotografijos, grafinio dizaino, kompiuterinës muzikos technologijø,
filmø kûrimo) arba tradicinius menø dalykus (dailæ, muzikà, šoká, teatrà), arba Integruotà menø
ir technologijø programà. 1 pav. parodyta, kaip uþtikrinamas meninio ugdymo ciklo tæstinumas.

Meninio ugdymo programos
9–10 klasëms
Dailë
Muzika
Integruota meninio ugdymo bendroji
programa

1 pav. Menø programø tæstinumas 9–10 ir 11–12 klasëse

Meninio ugdymo programos
11–12 klasëms
Dailë
Muzika
Ðokis
Teatras
Grafinis dizainas
Kompiuterinës muzikos technologijos
Fotografija
Filmø kûrimas
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II. PROGRAMOS TIKSLAS, UÞDAVINIAI, STRUKTÛRA
2. Integruotos meninio ugdymo bendrosios programos tikslas – sudaryti galimybes 9–10
klasiø mokiniams plëtoti savo kûrybines galias, gebëjimà reikðtis ir komunikuoti ávairiø menø
raiðkos priemonëmis, dalyvauti integralioje meninëje veikloje, puoselëti individualumà ir tapatumà, per kûrybinæ veiklà patirtais teigiamais iðgyvenimais stiprinti mokymosi motyvacijà bei iðsiaiðkinti savo didþiausià polinká gilinimuisi á vienà ið meno ðakø, pasirinktø 11-oje klasëje.
3. Ágyvendinant Programos tikslà keliami uþdaviniai, kad mokiniai:



atrastø savo meninës prigimties ypatumus, plëtotø meninius interesus, individualumà;



patirtø meninius iðgyvenimus ir plëtotø bendruosius gebëjimus iðreikðdami savo
sumanymus, mintis ir jausmus meno priemonëmis;



naudotøsi kûrybinës raiðkos gebëjimais ir þiniomis kasdieniame gyvenime ar rinkdamiesi profesijà;



kûryba reaguodami á aktualius ávykius mokytøsi suprasti socialiná meno reikðmingumà.

4. Programos struktûrà apibrëþia trys mokiniø veiklos sritys: meninë raiška; meno stebëjimas, interpretavimas ir vertinimas; refleksija:
4.1. Meninë raiðka – šiuolaikiniais kûrybos principais grindþiama mokiniø kûrybinë veikla,
orientuota á socialiniø, individualiø, aplinkos ávykiø simbolizavimà meno priemonëmis; ávairiø,
mokinius dominanèiø kûriniø atlikimas.
4.2. Meno stebëjimas, interpretavimas ir vertinimas – XX a. antrosios pusës ir XXI a.
kûriniø idëjos, koncepcijos, raiðkos bûdai tampa mokiniø kûrybos ákvëpimo ðaltiniu; stebint,
interpretuojant ir vertinant meno kûrinius ieðkoma jungèiø tarp ðiuolaikinës ir praeities meninës
raiðkos – taip mokiniai prisilieèia prie kultûrinio paveldo.
4.3. Refleksija – savo mokymosi patirties ir rezultatø apmàstymas – vienas svarbiausiø
mokymosi paþangos veiksniø. Todël siekiama, kad mokiniai, viena vertus, apmàstytø ir pasirinkta forma iðreikðtø savo pastebëjimus apie savo individualiø savybiø raidà dël meninës veiklos
poveikio, kita vertus – iðsiaiðkintø mokymosi sëkmes ar sunkumus ir numatytø tobulinimosi
bûdus.

1.3.1. Skirti pagrindines iðraiðkos
priemones, medþiagas, bûdus ir
technikas.

1.4.1. Parinkti tinkamiausias ir
veiksmingiausias raiðkos priemones.
1.4.2. Apibûdinti baigtam kûriniui
bûtinus dramaturginius sprendimus, struktûrinius elementus,
raiðkos priemones.

1.3. Ágyvendinti kûrybinius sumanymus naudojant ávairias
(tradicines ir netradicines) meninës iðraiðkos priemones, raiðkos bûdus, atlikimo technikas
ir medþiagas.

1.4. Stebëti, koreguoti ir tobulinti pirminá sumanymà.

Suprasti, kad kiekvienas þmogus yra vertingas individualumu ir
jo raiðka.

1.2.1. Nusakyti kûrybinio proceso
etapus, paaiðkinti jø nuoseklumà.

1.2. Numatyti galimas idëjos
ágyvendinimo ir interpretavimo priemones, raiðkos bûdus,
procesus, atlikimo technikas ir
medþiagas, uþfiksuoti kûrinio
metmenis.

Meninio komunikavimo pagrindu ugdytis
pagarbà ir tolerancijà
kartu kuriantiems mokiniams.

1.1.1. Nusakyti idëjos ðaltiná ir sumanymà.
1.1.2. Apibûdinti iðkeltos idëjos
reikðmingumà kitiems ir sau.

Þinios ir supratimas

1.1. Aktualiuose socialiniuose
ávykiuose, asmeninëje patirtyje ir iðgyvenimuose, meno kûriniuose rasti idëjø savo kûrybai.

Mokiniø pasiekimai
Gebëjimai

Ugdytis pasitikëjimà
savimi: savo jëgomis,
gebëjimais ir galimybëmis, kûrybingumu.

Nuostatos

1. Meninë raiðka

5.1. Mokiniø pasiekimø ir ugdymo gairiø lentelë
Ugdymo proceso
gairës

1.4. Mokinys kûrybos procese stebëdamas ir analizuodamas savo darbà kontroliuoja já atrinkdamas tinkamiausias raiðkos priemones. Mokytojas pataria, jei mokinys á já kreipiasi, taèiau neriboja jo sumanymø.

1.3. Skatinama ðalia tradiciniø meninës iðraiðkos priemoniø, bûdø, atlikimo technikø ir medþiagø atrasti ir naudoti netradicines
priemones, raiðkos bûdus, atlikimo technikas (ávairûs koliaþai,
asambliaþai, frotaþai) ir medþiagas. Mokytojas siûlo darbo metodus diferencijuodamas mokinius pagal jø pageidavimus, pasiruoðimo lygá, mokymosi stiliø.

1.1. Stebëdami, diskutuodami, analizuodami aktualius socialinius ávykius, kitø autoriø kûrybà, pasitelkdami savo patirtá ir iðgyvenimus atranda idëjø, aktualiø temø savo kûrybai. Stebëdami aplinkà ir jos objektus mokiniai skatinami atradimus fiksuoti
(eskizuoja, fotografuoja, áraðinëja garsinæ medþiagà, naudojasi
internetu ir kt.).
1.2. Atradus idëjà, temà numatoma: bûsimos darbo raiðkos ir
atlikimo priemonës, vaizdavimo bûdai, darbo eiga (individualus
ar grupinis darbas), darbo pristatymo pobûdis.

siûlomi naujausi ir praktikoje jau taikomi bûdai, padësiantys mokiniams pasiekti iðkeltus tikslus.

kiekvienoje veiklos srityje nuostatø, gebëjimø bei ásisàmonintø ðiame koncentre þiniø. Ugdymo gairës yra rekomendacinio pobûdþio. Èia

5. Mokiniø pasiekimai ir ugdymo gairës. Lentelëje atskleidþiama 9–10 klasiø mokiniø meninë kompetencija, susidedanti ið ugdytinø

III. MOKINIØ PASIEKIMAI, UGDYMO GAIRËS, TURINIO APIMTIS IR VERTINIMAS
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2.2.1. Paaiðkinti, kas konkreèiame
kûrinyje padarë didþiausià áspûdá.
2.2.2. Skirti þanrus, iðmanyti ir paaiðkinti bei vartoti pagrindinius
meno kalbos terminus.

2.3.1. Pritaikyti analizuojamame
kûrinyje naudotà atlikimo technikà ir kitus raiðkos elementus savo
kûrybai.

2.2. Iðsakyti savo áspûdþius ir
nuomonæ, vertinti kûrinius remiantis sutartais kriterijais. Paraðyti pasirinkto kûrinio atsiliepimà/analizæ.

2.3. Pasinaudoti meno kûriniais kaip ákvëpimo ðaltiniu
savo kûrybai.

Suprasti, kad yra objektyvûs meno kûrinio
vertës kriterijai, kurie
nebûtinai sutampa su
asmeniniais interesais, meniniu skoniu.

2.1.1. Apibûdinti esminius meno
ðakø ypatumus, bendrumus ir skirtumus.
2.1.2. Þinoti pagrindinius ryðkiausiø stilistiniø krypèiø raiðkos elementus.

2.1. Palyginti kelis skirtingø
laikotarpiø ir stilistikos kûrinius ir apibûdinti jø raiðkos
priemoniø panaudojimo panaðumus bei skirtumus.

Þinios ir supratimas

1.5.1. Apibûdinti savo meninius
polinkius ir poreikius.
1.5.2. Numatyti kûrinio pristatymui
tinkamà erdvæ, jo formà.
1.5.3. Aptarti ir paaiðkinti vertinimo kriterijus.

Pagarbiai, tolerantiðkai, argumentuotai
vertinti meno kûrinius,
savo ir draugø kûrybà.

2. Meno stebëjimas, interpretavimas ir vertinimas
Mokiniø pasiekimai
Nuostatos
Gebëjimai

1.5. Pasirinkti ir atlikti atitinkantá polinkius ir galimybes
vaidmená meniniame projekte. Pristatyti savo kûrybos rezultatus.

2.3. Sudominus mokinius, stebimas ir cituoto kûrinio originalas
(reprodukcija, garso ar vaizdo áraðas), taip mokiniai supaþindinami
ir su praeities meno kûriniais. Kûriniai lyginami tarpusavyje:
originalas ir jo perkurta versija, aptariama, ar perkurtame kûrinyje
iðlieka laikotarpio, stiliaus ypatybës, jei jos keièiasi, tai kaip,
kokias kûrybines idëjas galima bûtø panaudoti meninei raiðkai.

2.2. Mokiniai mokosi geranoriðkai ir pagarbiai iðsakyti savo
nuomonæ, kritikà, áspûdþius apie analizuojamus profesionaliø
kûrëjø ar draugø darbus, remtis sutartais kriterijais ir vartoti tinkamà
þodynà. Mokytojas padeda pasirinkti kriterijus áspûdþiams ir
nuomonei iðsakyti. Mokiniai, remdamiesi mokytojo skirta arba savo
surinkta medþiaga, nupasakoja arba apraðo kûrinio sukûrimo
kontekstà, atlikimo niuansus, stiliø ir pan.

2.1. Analizuoti pasirenkami ne tik tradiciðkai interpretuojami, bet
ir ðiuolaikinëmis priemonëmis perkurti kûriniai. Taip pat parenkama
ðiuolaikiniø kûriniø, kuriuose cituojami ar kitaip panaudojami
praeities menininkø darbai.

Ugdymo proceso
gairës

1.5. Mokiniai skatinami vertinti savo gebëjimus ir interesus atrandant geriausiai besisekanèià ir ádomiausià meninës veiklos sritá ir
iðsakyti savo pastebëjimus pasiteiraujant klasës draugø nuomonës. Pagal tai mokiniai skatinami pasirinkti sau vaidmená organizuojamame trumpalaikiame ar ilgalaikiame projekte (pavyzdþiui,
dekoracijø gamyba, muzikinio apipavidalinimo parinkimas, ðokiø grupë ir pan.). Iðsiaiðkinama kûrinio eksponavimo, elgesio scenoje taisyklës ir kt. Mokomasi trumpai ir aiðkiai nusakyti kûrybos
rezultatø idëjà, sumanymà, darbo procesà ir kt. Darbø pristatymus
mokiniai stebi turëdami konkreèias, mokytojo parengtas kritines
uþduotis, kurias aptaria klasëje. Iðklausomi autoriø atsakymai (nuolat organizuojamos diskusijos).
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3.1. Mokiniai skatinami nuolat stebëti ir fiksuoti pastebëjimus apie
savo veiklà, pojûèius ir nuotaikas. Mokytojas parengia mokiniams
refleksijos lapus, kuriuose pateikiami klausimai apie mokinio savijautà pamokø metu, susieti su konkreèiomis veiklomis. Dalis
uþsiëmimø laiko skiriama mokiniø savijautai, emocinëms bûsenoms aptarti, tikslams ir tinkamiausioms veiklos formoms numatyti.
3.2. Mokiniai skatinami numatyti ir kelti savo veiklos tikslus neilgiems laikotarpiams, kiekvienai pamokai ar uþduoèiai. Mokytojas stebi, kad mokiniai pasiektø uþsibrëþtus tikslus, pabaigtø darbà iki galo.

3.2.1. Apibûdinti savo pasiekimus
ávairiais meninës veiklos etapais.

3.2. Numatyti ir apibûdinti saviraidos siekius; pasinaudojant
gráþtamuoju ryðiu iðkelti tikslà numatytam laikotarpiui.

Ugdymo proceso
gairës

3.1.1. Nusakyti iðsikeltø tikslø ágyvendinimo etapus.
3.1.2. Apibûdinti savo savijautà
ávairios meninës veiklos metu.

Þinios ir supratimas

3.1. Apmàstyti, ávertinti ir iðsakyti pastebëjimus apie savo
asmeniná tobulëjimà dël meninës veiklos poveikio.

Mokiniø pasiekimai
Gebëjimai

Muzika. Serijinis ir aleatorinis komponavimo bûdai, taip pat kûrimas pasitelkiant modelines kompiuteriø programas.

tapybos, minimalizmo, pop art ir kt. vizualiniø menø raiðkos priemonës.

Dailë. Realistinis, sàlygiðkas ir abstraktusis vaizdavimo bûdai, pasitelkiamos þemës meno, kûno meno, optinës dailës, dizaino, veiksmo

Kûryba grindþiama ðiuolaikiniais komponavimo principais:

Mokiniai turëtø iðbandyti ávairius þanrus, kûrybai pasirinkdami idëjà (temà) ið siûlomos mokomosios problematikos.

ma, kad kûriniuose atsirastø bûdingø meninës kalbos apraiðkø (pradþia–plëtojimas–pabaiga, kompoziciniai elementai, sandara, bûdai ir pan.).

6.1. Meninë raiðka. Mokiniai kuria kiekvienam pagal gebëjimus suprantamus meno objektus (dailës, muzikos, ðokio ar teatro). Siekia-

asmeniniai potyriai, iðgyvenimai, charakterio savybës, jø raiðkos meno priemonëmis galimybës.

populiariojo meno ir kompiuteriniø technologijø poveikis meninei kûrybai;

aktualûs socialiniai ávykiai;

vaizdinë, garsinë, judesio aplinka;

savo iðvaizdos, balso, kûno judesiø, laikysenos tyrinëjimas;

mis, ðiuolaikinëmis meno formomis. Atsiþvelgiant á ðiuos siekius siûloma ði mokomoji problematika:

6. Turinio apimtis. Ugdymo turinys grindþiamas aktualiomis, mokiniø interesus atitinkanèiomis socialinëmis kultûrinëmis problemo-

Áþvelgti kûrybinëje
veikloje savæs tobulinimo galimybes, bûti
atviram naujai patirèiai.

Nuostatos

3. Refleksija
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Meninë raiðka

Veiklos sritys

Lygis

Iðkelia kûrybinæ idëjà.
Padedamas mokytojo pasirenka idëjos ágyvendinimo priemones, bûdà,
procesà.
Padedamas grupës pristato savo kûrybinæ meninæ raiðkà mokyklos
(miesto, ðalies, uþsienio, internetinei) bendruomenei.

Patenkinamas
Iðkelia kûrybiniø idëjø, apibûdina sumanymà.
Nusako galimas idëjos ágyvendinimo ir interpretavimo priemones, bûdus, procesus, analizuoja juos ir iðsirenka tinkamus.
Kurdamas, atlikdamas kûrinius naudoja ávairias (tradicines ir netradicines) meninës iðraiðkos priemones.
Vienas ar su grupe pristato savo kûrybinæ meninæ raiðkà mokyklos (miesto, ðalies, uþsienio,
internetinei) bendruomenei.

Pagrindinis

Savarankiðkai ieðko, siûlo idëjø savo, kitø kûrybai ir jas apibûdina.
Motyvuotai pasirenka idëjos ágyvendinimo ir
interpretavimo priemones, bûdus, procesus.
Planuoja veiklos etapus, padeda grupei. Kurdamas derina tradicines ir netradicines, autorines meninës iðraiðkos priemones.
Vienas pristato savo kûrybinæ meninæ raiðkà mokyklos (miesto, ðalies, uþsienio, internetinei)
bendruomenei. Puikiai atlieka pasirinktà funkcijà meniniame projekte, toliau já ágyvendinant
prisiima daugiau ásipareigojimø.

Aukðtesnysis

7.2. Mokiniø þiniø, supratimo, gebëjimø vertinimo rodiklius mokytojas naudoja vertinimo kriterijams nustatyti:

rodiklius. Mokiniø meninë kompetencija vertinama trimis skirtingais lygiais: minimaliu, pagrindiniu ir aukštesniuoju.

7.1. Vertindamas mokinio pasiekimus mokytojas gebëjimø lygá detalizuoja pagal mokiniø þiniø, supratimo ir gebëjimø vertinimo

7. Vertinimas.

mokinius sudominti meniniu paveldu.

kiniai kûriniai, kuriuose panaudojama praeities kûriniø iðraiðkos elementø. Taip pat kûriniø ið tos epochos, kuri buvo cituojama. Šitaip vertëtø

Plastiniai menai: forumo teatras, socialinë drama, improvizacijos teatras, laisvasis ðokis ir kt. Mokiniams turëtø bûti pateikiami ðiuolai-

kûriniai. Populiariojo meno kryptys ir socialiniai judëjimai su bûdingomis kultûrinëmis apraiðkomis: hipiai, rokeriai, pankai, reperiai ir kt.

aleatorika, sonorizmas, minimalizmas ir kt.). Postmodernizmas: dailëje ir muzikoje (konceptualusis menas, fluxus). Reprezentuojantys ðias kryptis

vais ir jø kûryba. Modernizmas: dailëje (þemës menas, kûno menas, optinë dailë, veiksmo tapyba, minimalizmas, pop art ir kt.); muzikoje (serializmas,

6.2. Meno stebëjimas, interpretavimas ir vertinimas. Mokiniai supaþindinami su pagrindiniø XX a. antrosios pusës stilistiniø krypèiø atsto-

Teatras. Improvizacinës teatro formos (forumo, veiksmo ir kt.).

Šokis. Modernusis, laisvasis ir kt. šokis.
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Apibûdina savo savijautà ir pasiekimus ávairios meninës veiklos metu. Iðklauso draugø ir mokytojo pastabas.

Refleksija

Remiasi kriterijais vertindamas kûrinius, pats
juos kuria.
Kurdamas pritaiko analizuojamø kûriniø raiðkos elementus, sumaniai derina skirtingas technikas.
Vartodamas platø meninës kalbos þodynà, remdamasis ávairiais vertinimo kriterijais pasako
savo áspûdþius ir nuomonæ.
Iðsamiai apibûdina savo asmeniná tobulëjimà
dël meninës veiklos poveikio. Apibûdina savo
savijautà ir pasiekimus ávairios meninës veiklos metu. Numato ir apibûdina saviraidos siekius; pasinaudoja gráþtamuoju ryðiu ir iðkelia
tikslà numatytam laikotarpiui. Pats noriai teikia gráþtamàjá ryðá, padeda numatyti mokymosi tikslus ir bûdus kitiems.

Iðsako savo áspûdþius ir nuomonæ, vertindamas
kûrinius remiasi sutartais kriterijais. Paraðo pasirinkto kûrinio atsiliepimà/analizæ.
Pritaiko analizuojamame kûrinyje naudotà atlikimo technikà ir kitus raiðkos elementus savo kûrybai.
Iðsako savo áspûdþius ir nuomonæ remdamasis
sutartais kriterijais ir vartodamas tinkamà meninës kalbos þodynà.
Pasako pastebëjimus apie savo asmeniná tobulëjimà dël meninës veiklos poveikio. Apibûdina savo savijautà ir pasiekimus ávairios meninës veiklos metu. Numato ir apibûdina saviraidos siekius; pasinaudoja gráþtamuoju ryðiu
ir iðkelia tikslà numatytam laikotarpiui.

mokinio veiklos ávertinimà.

mokiniø dëmesá á svarbius vertybinius aspektus. Vertinant mokiniø nuostatas svarbu pastebëti tai, kas jau tapo mokinio elgesiu – tai pagerintø

atsakomybæ uþ mokymosi kokybæ ir rezultatus. Nuostatø ugdymas – nepertraukiamas procesas, svarbu kiekvienà pamokà rasti laiko ir atkreipti

þmogaus dalykus, ugdomos jø vertybinës nuostatos. Atliekant visas menines veiklas mokiniai skatinami kontroliuoti savo ugdymàsi, jausti

7.3. Nuostatos. Atsiþvelgiant á turiná ávairiose meninio ugdymo veiklose mokiniai skatinami atkreipti dëmesá á svarbius, bendruosius

Skiria patinkantá meno stiliø. Iðsako
savo áspûdþius ir nuomonæ
remdamasis subjektyviais kriterijais
ir vartodamas paprastà meninës
kalbos þodynà.

Meno stebëjimas, interpretavimas ir vertinimas
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13

Ávadas
Meninë veikla yra svarbi priemonë mokiniø kultûriniam sàmoningumui, estetiniam skoniui bei bendriesiems gebëjimams ugdyti. Kiekvienas mokinys, atëjæs á mokyklà, nori patirti sëkmæ, todël patraukli ir ádomi meninë veikla gali prisidëti ir prie mokiniø sëkmingo mokymosi.
Ðiuolaikiniø menø kûrybos principus galime sëkmingai taikyti ugdymui, nes jauni þmonës mëgsta naujoves, originalius ir netradicinius raiðkos bûdus. Atlikti tyrimai rodo, kad uþsiimdami menine veikla, teigiamus iðgyvenimus patiria tiek menui gabûs, tiek ir ryðkiø specialiøjø meniniø
gebëjimø neturintys mokiniai. Teigiami iðgyvenimai, patirti aktyvioje ir patrauklioje kûrybinëje
veikloje, stiprina mokiniø mokymosi motyvacijà, paskatina gilinti ir plësti mëgstamos veiklos
patirtá, siekti geresniø mokymosi rezultatø. Èia pateikiamos pasirenkamajai Integruotai meninio
ugdymo bendrajai programai parengtos metodinës rekomendacijos, kurios padës mokytojams
organizuoti ugdymà.

Dermë su esamomis programomis ir iðsilavinimo standartais
Integruotos meninio ugdymo bendrosios programos turinys atitinka dabar galiojanèiø
Bendrøjø programø ir iðsilavinimo standartø reikalavimus. Šiose metodinëse rekomendacijose
pateiktø projektiniø darbø mokiniø veiklos ir pasiekimø lentelëse nurodomi bendrieji Integruotoje meninio ugdymo bendrojoje programoje nurodyti gebëjimai, kuriuos turëtø pasiekti daugelis mokiniø baigdami 10 klasæ. Ðalia skliausteliuose nurodomi Bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose (2003 m.) nurodyti pasiekimø numeris ir puslapis (pavyzdþiui, dailë: D. 1.1.3.,
p. 524). Mokiniø veiklos ir pasiekimø apraðas sujungia pagrindinius dalykinius aspektus: meninæ
raiðkà, meno stebëjimà, interpretavimà ir vertinimà bei refleksijà. Pasirinkæs Integruotà meninio
ugdymo bendràjà programà mokinys bet kuriame etape, pareiðkæs pageidavimà, gali toliau mokytis menø pagal Bendràsias programas ir iðsilavinimo standartus tiek 9–10 (dailës ir muzikos),
tiek ir 11–12 klasëse (pasirinkæs vienà ið 8 menø programø: dailæ, muzikà, teatrà, ðoká, filmø kûrimà, fotografijà, grafiná dizainà ar kompiuterinës muzikos technologijas).

Taikymo ugdymo procese ypatumai
Integruotà meninio ugdymo bendràjà programà sudaro privalomoji dalis, sudaryta ið
muzikos ir dailës bendrosios programos pagrindø ir pasirenkamoji dalis, sudaryta ið projektinio
darbo(–ø) programø (pavyzdþiui, dizainas, instaliacija, fotografija, taikomoji dailë, muzika ir IKT,
muzikiniø diskusijø pamoka, kûrybinis ðokis, improvizacijos teatras ir kt.).
Siûlomi keli Integruotos meninio ugdymo bendrosios programos ágyvendinimo variantai, kurie priklauso nuo konkreèios mokyklos sàlygø (mokyklos dydis, menø mokytojai specialistai, materialinë bazë ir kt.) bei tradicijø. Mokiniai, pasirinkæ Integruotà meninio ugdymo bendràjà
programà:
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1) mokosi pagal atskirø menø (dailës, muzikos ir kt.) bendràsias programas, taèiau pamokø turinys siejasi tematiniu poþiûriu (pavyzdþiui, viena tema iðnagrinëjama kiekvienos meno
ðakos poþiûriu);
2) vykdo integruotos meninës veiklos projektus, kurie galëtø ilgesná laikà turëti bendrà
temà arba mokomàjà problemà (apimanèià visus menus, trunkanèià pusmetá, mënesá);
3) vykdo projektus, kuriø pagrindas – vienos meno ðakos raiðkos priemonës, o kiti menai (jø raiðkos priemonës) papildo, pagyvina projekto ágyvendinimà.
Projektiniai darbai gali bûti atliekami ávairiais bûdais: projektams skiriamos atskiros valandos, mokytojai dirba pagal suderintà tvarkaraðtá pamokø metu ir kt. Šitaip galima parengti
mokyklinius renginius, šventes, integruotus tarpdalykinius projektus.
Jeigu mokykloje yra kelios paralelios klasës ir dalis mokiniø (pavyzdþiui, ne maþiau kaip
15) renkasi Integruotà meninio ugdymo bendràjà programà, tai galima sudaryti atskirà savarankiðkà mokiniø grupæ, kuri mokysis dailës ir muzikos pagrindø bei vykdys ðiuolaikiniø menø
(integruotos meninës veiklos) projektus. Jei Integruotai meninio ugdymo bendrajai programai
skiriama daugiau valandø, galima tikëtis ryðkesniø meninës veiklos rezultatø (parodø, koncertø,
netradicinës meniniø formø raiðkos, mokyklos vardo vieðinimo ávairiuose renginiuose artimiausioje socialinëje kultûrinëje aplinkoje, interneto portaluose ir kt.), suteiksianèiø dþiaugsmo bei
estetinio pasitenkinimo visai mokyklos bendruomenei. Menø mokytojai, remdamiesi Integruota
meninio ugdymo bendràja programa, gali ir patys kurti bei siûlyti mokiniams ávairius projektiniø
darbø variantus, tik svarbu laikytis ðiø principø:



sudaryti sàlygas mokiniø saviraiðkai, padëti mokiniams atrasti bei iðplëtoti kûrybines galias, gebëjimà reikðtis ir komunikuoti meno priemonëmis, puoselëti jø individualumà bei socialumà;



aktyvinti motyvacijà ir vaizduotæ kûrybai pasirenkant aktualias mokiniø gyvenimui
temas, rasti kûrybinius impulsus artimiausioje aplinkoje ir kitø kûrëjø darbuose;



taikyti tradicines ir netradicines raiðkos priemones, medþiagas ir bûdus;



atskleisti menø praktiná reikðmingumà kasdieniame gyvenime;



taikyti aktyvaus mokymosi metodus, naudoti IKT priemones;



siekti, kad mokiniai sukurtø greità ir prasmingà rezultatà, kurá galëtø pritaikyti savo
aplinkoje;



individualizuoti ugdymo turiná ir diferencijuoti ugdymo procesà.

Individualizavimas gali vykti ávairiais aspektais: atsiþvelgiant á mokinio amþiø, lytá, temperamentà, gebëjimus, poreikius, polinkius ir keliomis kryptimis:



pasirenkamas ilgesnis ar trumpesnis idëjø paieðkos, idëjø ágyvendinimo ar refleksijos laikas ir parenkamos ávairios mokomosios uþduotys (elementarios, kurioms reikia vienos ar dviejø procedûrø, sudëtingesnës, apimanèios planavimo, ágyvendinimo, pristatymo procesus);
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pasirenkamos ávairios uþduoèiø atlikimo formos (individualiai, poromis, grupëje);



parenkamos ávairios vertinimo ir ásivertinimo formos: nuolatiniai pokalbiai su mokiniais prieð atliekant uþduotá ir atlikus jà; konkretaus darbo etapo ávertinimas, atlikus
net ir labai maþà uþduotá; ilgesnio mokymosi ciklo ávertinimas iðskiriant atskirø etapø ávertinimus – idëjos parinkimas ir ágyvendinimo planas, medþiagø parinkimas,
idëjos ágyvendinimas, rezultato pristatymas, proceso refleksija ir t. t.

Individualizuojant svarbu:



iðkelti realius ugdymosi tikslus konkreèiam mokiniui: galbût vienam uþteks, kad jis
sudalyvautø pasiûlant idëjà kûrybiniam grupës darbui, ir tai bus didelis laimëjimas
to mokinio atþvilgiu; kitas mokinys bus pajëgus aprëpti ir sukurti visà kûrybinio
projekto ágyvendinimo planà ir pan.;



sudaryti mokiniui galimybes pasirinkti funkcijà vykdomame projekte (pavyzdþiui, bûti
vadovu, reþisieriumi, scenografu, apðvietëju, kompozitoriumi, ðokëju, kritiku ir kt.);



sudaryti sàlygas mokiniui dalyvauti kuriant mokomàsias uþduotis, kûrybinius projektus, projektinius darbus;



skirti kiekvienam mokiniui jo gebëjimø lygá ir polinkius atitinkanèias uþduotis;



siûlyti savo (kaip mokytojo, bendradarbio ir pagalbininko) pagalbà: vienam mokiniui jos reikës tik planuojant procesà, kitas saugiau jausis ir geriau dirbs galëdamas
nuolat konsultuotis su mokytoju ar kartu atlikti kai kuriuos darbo etapus;



parinkti konkretaus mokinio mokymosi motyvacijà skatinantá vertinimo bûdà ir formà: vienà mokiná skatina ávertinimas (paþymys ar kita vertinimo forma) uþ nedidelæ
darbo dalá, kitam svarbu išsami þodinë jo darbo analizë ir aptarimas kartu su mokytoju, dar kità mokiná paskatins galimybë paèiam ásivertinti savo pasiekimus, apibûdinti sunkumus, ieðkoti bûdø, kaip spræsti mokymosi problemas (rinktis kitas uþduotis, kità veiklà, net kità menø dalykà ir pan.).

Meninio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal Integruotà meninio ugdymo bendràjà
programà, svarbu kartu su mokiniais aptarti ir aiðkiai suplanuoti individualizavimo procesà. Pradëti nuo:



kiekvieno mokinio poreikiø ir polinkiø iðsiaiðkinimo bei prioritetø nustatymo;



konkretaus veiklos etapo rezultatø numatymo;



pasiekimø vertinimo formos ir bûdø numatymo;



tinkamø darbo metodø parinkimo;



mokomosios medþiagos parinkimo ir paruošimo.

Dirbant pagal Integruotà meninio ugdymo bendràjà programà individualizavimas ypatingas tuo, kad mokytojas privalo pripaþinti mokinio norus ir pasirinkimus bei jais vadovautis
organizuodamas visà ugdymo procesà. Pavyzdþiui: kurti instaliacijà, bet apie jà nekalbëti vieðai,
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reþisuoti, bet nevaidinti, komponuoti kompiuterinæ muzikà, bet vieðai jos neatlikti, ðokti pamokos metu, bet nedalyvauti mokyklos pasirodyme ir pan.
Diferencijavimas vyksta tada, kai dirbant su visa klase (ar grupe) atsiþvelgiama á mokiniø individualias savybes, skirtumus bei organizuojamas grupinis darbas. Yra nemaþai kriterijø,
pagal kuriuos galima diferencijuoti mokymo procesà, pavyzdþiui, pagal:



mokinio polinkius á vienà ar kità meno rûðá (dailæ, muzikà, ðoká, teatrà);



mokinio polinkius á veiklà vienoje meno srityje (pavyzdþiui, pasirinkæs teatrà mokinys linksta tik á vaidybà, dar kitas linkæs reþisuoti);



mokiniø pasiekimø lygmenis, mokymosi stiliø, mokiniø psichofiziná aktyvumà ir
motyvacijà.

Diferencijuojant sudaromos grupës gali bûti:



vienalytës (grupëje dirba panaðiø polinkiø, pasiekimø, aktyvumo mokiniai);



nevienalytës (grupëje yra ir lyderiø, ir vykdytojø; ir reþisieriø ir aktoriø; ir dailininkø, ir kompozitoriø).

Pagal siekiamà didaktiná tikslà grupës gali bûti:



intensyvaus mokymo (kai suburiami mokiniai, siekiantys greito rezultato);



iðlyginamosios: ðiose grupëse gali mokytis mokiniai, kuriems trûksta patirties medþiagø (pavyzdþiui, fotografijos ar keramikos) paþinimo ir naudojimo, technikø ar
IKT taikymo, kûrybos (pavyzdþiui, improvizacinio šokio, vaidybos ir kt.) srityse;



adaptacinës (skirtos iðgyvenantiems sunkumus adaptuojantis naujoje aplinkoje, uþsidariusiems, pasyviems mokiniams).

Svarbu nuolat reaguoti á mokiniø pasiekimus, darbines nuotaikas ir keisti bei performuoti grupes, naudojant skirtingus diferencijavimo principus.

Mokymosi stiliai mokantis menø
Siûlant mokiniams vienokià ar kitokià veiklà svarbu atsiþvelgti á mokinio mokymosi stiliø, nes mokiniai, mokydamiesi mëgstamu bûdu, pasiekia geresniø rezultatø. Mokymosi stilius –
tai pamëgtas màstymo, informacijos apdorojimo ir supratimo bûdas. Taèiau daþnai tiek mokiniui,
tiek mokytojui yra sunku nustatyti, koks yra mokinio mokymosi stilius, laiduojantis sëkmæ pasirinktoje kûrybinëje veikloje arba jà renkantis. Remiantis Geoff Petty (28) yra išskiriama keletas
mokymosi stiliø:
Regimasis: šio mokymosi stiliaus mokiniai linkæ stebëti, bet ne kalbëti. Jie pastebi ávairias
smulkmenas, atsimena þiûrëdami paveikslëlius ar brëþinius, klausydamiesi braiþo ar pieðia. Mëgsta
skaityti ir pasiþymëti svarbias vietas, pateikia informacijà regimàja forma (plakatai, kortelës, lentelës, pieðiniai, diagramos ir kt.).
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Girdimasis/kalbëjimo: mokiniai mëgsta diskusijas, klausymø/atsakymø sesijas, foninæ muzikà, gali ilgai klausytis pasakojimø. Jie garsiai ðnekasi su savimi, skaitydami judina lûpas, niûniuoja, mokydamiesi naujø dalykø nori iðsikalbëti, atsimena, kà iðgirdo.
Kinestetinis: mokiniai mëgsta praktinæ ir fizinæ veiklà bei darbà grupëse, atsimena kurdami modelius ar ardydami ávairius mechanizmus. Jie yra atviro bûdo, daug gestikuliuoja ir ilgai
negali iðsëdëti vienoje vietoje, beldþia pieðtukà á stalà, judina kojà.
Integruota meninio ugdymo bendroji programa siûlo mokiniams rinktis projektinius
darbus, kurie yra parengti atsiþvelgiant á ávairius mokymosi stilius, todël yra tinkami ávairiø mokymosi stiliø mokiniams. Pasiûlykime mokiniams mokytis ávairiais bûdais: naudojant kompiuterá,
internetà ir grupiná darbà, iðvykas á muziejus ir bibliotekas, savarankiðkà darbà ir ávairiø vaidmenø atlikimà. Ávairovë ir galimybë rinktis yra svarbiausia.

Didaktinës nuostatos
Diferencijuojant bei individualizuojant meninio ugdymo turiná, atsiþvelgiant á kiekvieno
mokinio mokymosi stiliø, svarbiausia mokytojo veikla tampa planavimas – kuo tiksliau ir detaliau
suplanuota pamoka, tuo paprasèiau organizuoti aktyvià mokiniø veiklà. Planuojant pamokas svarbu atsiþvelgti á konkreèios grupës mokiniø gebëjimø lygá, interesus, polinkius. Tai lemia metodø bei
mokomosios medþiagos pasirinkimà. Mokymasis patraukliomis ir dominanèiomis formomis (projektai, stebëjimas, bandymai ir kt.) galimas taikant aktyviuosius mokymosi metodus, kurie padeda
mokiniams susieti ágyjamà patirtá su jau turima ir kartu priartina prie realaus socialinio kultûrinio
konteksto bei aktualiø problemø. Tai patrauklios mokymosi formos, skatinanèios mokinio aktyvumà – projektai, diskusijos, eksperimentai, iðvykos, vaidmenø þaidimai, IKT.
Uþsiëmimø metu pagrindine mokytojo veikla tampa skatinimas mokinius naudoti ávairius informacijos paieðkos bûdus ir naujas medþiagas, pasirinkti ávairias darbo priemones ir reikmenis, taikyti netradicinius kûrybos bûdus ir technikas. Keièiasi mokytojo ir mokiniø santykiai,
jie daugiau bendrauja, tariasi, kartu planuoja savo veiklà ir pan. Svarbu, kad dirbant pagal Integruotà meninio ugdymo programà projektus galima vykdyti ir pristatyti netradicinëmis formomis
(organizuojant akcijas, ádomius renginius, ðventes) ir taikant IKT.
Mokytojai turëtø skatinti mokinius naudoti ávairius paieðkos bûdus, naujas medþiagas,
pasirinkti ávairias darbo priemones, taikyti netradicinius kûrybos bûdus ir technikas. Tai skatina
bendrauti ir bendradarbiauti, kartu mokytis per aktyvià ir patrauklià praktinæ veiklà, nes mokinys yra aktyvus nuo idëjos, problemos iðkëlimo iki rezultatø ágyvendinimo ir jø refleksijos.

Projektiniai darbai ir uþduotys
Projektiniuose darbuose akcentuojama idëjos ir kûrybinio proceso svarba, individualumo ir originalumo siekiai, netradiciniø medþiagø ir formø paieðkos, jø derinimas tarpusavyje.
Projektiniai darbai skirti aktyviai tirti artimiausià vizualinæ, kinestetinæ ir garsinæ aplinkà, idëjø
paieðkai bei kûrybiniams sumanymams ágyvendinti.
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Projektinis darbas – tai ugdomoji veikla, kurios metu kiekvienas mokinys gali pasirinkti
sau priimtinà veiklos formà. Jau pats faktas, kad uþduoties nereikia atlikti visiems vienodai ir jos
bus labai ávairios, stiprina mokiniø motyvacijà ir skatina domëjimàsi. Mokytojui nereikëtø pabrëþti profesinio meistriðkumo, ágimtø gabumø ir preciziðko kûrinio atlikimo – daug svarbiau yra
savitai perteikta kûrybinë idëja ir praktiðkai ágyvendintas mokiniø sumanymas. Svarbu skatinti
mokinius dirbti savarankiðkai, gerbti kiekvieno mokinio poþiûrá (jis gali skirtis nuo grupës ar
mokytojo poþiûrio), neprimesti savo nuomonës ir stengtis, kad to nedarytø ir klasës draugai.
Mokytojas, prieð pradëdamas uþsiëmimus ar bet kurià kità ugdomàjà veiklà, turëtø su mokiniais
kartu aptarti, kà jie naujo suþinos, patirs, kokias uþduotis turës atlikti, kokie bus vertinimo kriterijai, kaip bus pristatomas (parodomas) projektinës veiklos rezultatas. Uþbaigæ darbà, mokiniai
turëtø bûti skatinami iðsakyti savo asmeninius pastebëjimus, vertinti savo ir kitø darbà, pastangas, numatyti galimas tolesnës savo veiklos kryptis.

Integruota meninio ugdymo bendroji programa ir IKT
Skaitmeninë technologija savaime skatina eksperimentuoti: galima iðmëginti naujas priemones ir ávairius pavirðius, filmuoti ir apdoroti vaizdà kompiuteriø programomis ir t. t. Galima
rasti naujø kûrybos bûdø, kurie neámanomi naudojant áprastines medþiagas. Naujoji skaitmeninë era suartino ir praplëtë tradiciniø ir ðiuolaikiniø menø iðraiðkos galimybes. Ðiuolaikinës interneto galerijos pristato meno kûrinius viso pasaulio auditorijai ir net ágalina prieðingose pasaulio
pusëse esanèius menininkus kartu kurti vienà kûriná. Taigi pravartu susikomplektuoti mëgëjiðkà
kompiuterinæ laboratorijà ið kompiuterio, skenerio, spausdintuvo, skaitmeninës vaizdo kameros.
Visai neseniai buvo keliamas klausimas, ar kompiuteriná menà galime vadinti menu?
Atsakant á ðá klausimà reiktø nusakyti, kas yra skaitmeninis meno kûrinys. Tai bet kuris vaizdas,
kurá kuriant buvo naudojamas kompiuteris. Jis gali bûti kompiuteriu sukurtas visas arba tradiciðkai sukurtas vaizdas kaip nors pakeièiamas kompiuteriu.
Kuriant kompiuteriu vaizdus, garsus galima begalæ kartø pertvarkyti, kopijuoti ir net elektroniniu bûdu perduoti á bet kurá pasaulio taðkà kitiems þiûrovams. Programinë áranga padeda
jaunam tapytojui, muzikantui ar ðokëjui dirbti su skaitmeniniais tradicinio kûrinio analogais. Dirbant kompiuteriu galima daugiau eksperimentuoti, nes kûrimo tempai greitëja, galima vienu metu
kurti net kelis skirtingus variantus. Kiekvienà klaidà lengva iðtaisyti, o kompiuterinio meno kûriná
galima iðsaugoti bet kuriame kûrimo etape. Be to, skaitmeninës technologijos leidþia imituoti ar
išbandyti tai, ko neámanoma pademonstruoti ir iðmëginti tradiciniais bûdais. Todël kompiuteris
turëtø tapti dar vienu kûrybos árankiu, kuris bûtø naudojamas menø uþsiëmimuose, taèiau tuo
nereikëtø piktnaudþiauti, nes didþiausias kompiuterinio meno trûkumas yra tas, kad menininkas
praranda sàlytá su realiomis (materialiomis ir tradicinëmis) kûrybos priemonëmis.
Atsiþvelgiant á teigiamas ir á neigiamas kompiuterinio meno puses, galima teigti, kad IKT
yra paþangus kûrybos árankis. Kompiuterinis menas gali palengvinti ir paávairinti kûrybiná procesà
tiems, kuriems meninë raiðka dirbant tradicinëmis priemonëmis bei dël specifiniø gabumø ar specialiø ágûdþiø trûkumo sunkiau sekasi. IKT gali padëti mokiniams gilinti þinias apie ðiuolaikinius
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menus, jø kûrimo bûdus, atskleisti naujus informacijos ðaltinius, formuoti darbo su naujomis IKT
ágûdþius, keistis kûrybiniais rezultatais, dokumentuoti (fotografuoti, filmuoti) visà kûrybos procesà, kurti mokyklos vizualinæ informacijà (laikraðèius, atvirukus, reklaminius leidinius ir kt.).

Mokiniø pasiekimø vertinimas
Vertinimas taikomas mokiniø pasiekimø paþangai skatinti. Mokytojas turëtø vertinti ne
gabumus, o individualià kiekvieno mokinio paþangà, tai yra mokiniø veiklà bei kûrybos rezultatus. Dirbant pagal Integruotà meninio ugdymo programà rekomenduojama taikyti formuojamàjá
bei kaupiamàjá vertinimà. Labai svarbu, kad mokiniai, prieð pradëdami darbà, kartu su mokytoju
aptartø vertinimo kriterijus, mokytøsi juos taikyti ásivertinimui bei vertinimui. Pagarbus elgesys
su mokiniu ir kantrybë turi didelës átakos mokiniø mokymosi paþangai.
Kuriant mokinio ásivertinimo schemà galima papraðyti mokinio ásivertinti savo veiklà
darbo metu ar tik dalá savo veiklos, vertinti rezultatà ar procesà ir pan. Mokytojas gali papraðyti
mokinius ásivertinti ir prieð bet kurià veiklà. Tokiu atveju tai turëtø bûti þodinis aptarimas, kuris
leistø planuoti tolesnæ veiklà pagal mokiniø norus, gebëjimus. Tam praverstø ávairûs formuojamojo vertinimo bûdai, kurie padëtø numatyti mokinio mokymosi perspektyvà, pastiprintø daromà paþangà, skatintø analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudarytø galimybes
mokiniams ir mokytojams geranoriðkai bendradarbiauti. Mokytojas, stebëdamas mokiniø veiklà,
padràsintø, paskatintø mokinius iðsakyti konstruktyvias pastabas. Tai parodytø, kaip mokinys
iðmoko tai, kas buvo numatyta, kokiø yra galimybiø siekti daugiau. Jei mokytojas pastebi, kad
kuriam nors grupës mokiniui nesiseka dalyvauti projektinëje veikloje (aktyviai bendrauti su kitø
grupiø nariais, teikti naujus pasiûlymus, sëkmingai spræsti iðkilusias problemas, jei jis bijo, varþosi reikðti savo nuomonæ), jis turi toká mokiná padràsinti, padëti jam pasiûlydamas alternatyvias
veiklos formas. Mokytojas turëtø bûti konsultantas, patarëjas ir pagalbininkas, á kurá bet kuriuo
metu gali kreiptis kiekvienas mokinys. Kai mokinys pasiekia paþangà, svarbu paskatinti já paèiam
save ásivertinti, nes tai padëtø mokiniui paþinti savo galimybes, atrasti savyje kûrëjà ir/ar organizatoriø ir pan.
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PROJEKTINIØ DARBØ PAVYZDÞIAI

DAILË
Siûlomuose vizualiniø menø, taikomosios dailës ir dizaino projektiniuose darbuose daugiausia dëmesio skiriama ðiuolaikiniø menø kûrybos principams paþinti: idëjos ir kûrybinio proceso svarbos iðkëlimui, individualumo ir originalumo bei stilistinës ávairovës ieðkojimams, netradiciniø medþiagø paieðkai ir jø derinimui. Svarbesnis tampa ne pats rezultatas, o kûrybos procesas. Maþiau akcentuojami klasikinës dailës ir technologijø paþinimo tikslai (realistinio vaizdavimo principø ir technikø ávaldymas, gamybos bûdø, procesø, konstrukcijø ypatumø ar gamyboje
naudojamø medþiagø paþinimas). Galimos ávairios projektiniø darbø sritys:
Videomenas. Jo esmë – konceptualus audiovizualinis vyksmas. Mokiniai gali filmuoti ar
fotografuoti mokyklos gyvenimà, paèiø sukurtas kompozicijas ir naudoti juos kurdami videomenà. Gali bûti kuriamos judanèios (dinamiðkos) kompozicijos, kai mokiniai pasirenka savo sukurtà
motyvà – tapybinæ, grafinæ ar mišria technika sukurtà kompozicijà ir jà perkuria naudodamiesi
kompiuteriø programomis. Ðios kûrybos etapai fiksuojami (filmuojami, fotografuojami) ir sujungiami á vaizdø sekà. Pasitelkiamos kino, muzikos, ðokio, teatro raiðkos priemonës (scenarijus,
siuþetas, þanrø ypatumai, garsas, judesys). Sukuriamas vaizdo áraðas (keliø minuèiø filmukas),
kuris fiksuojamas vaizdajuostëje ir atkuriamas televizijos ekrane.
Grafinis dizainas. Kurdami grafinio dizaino projektus mokiniai susipaþintø su spaudos
dizainu ir ávairiais ðrifto stiliais, pabandytø derinti ranka raðytà ir kompiuteriu sukurtà ðriftà,
bandytø stilizuoti ir abstrahuoti gamtines formas ir kurti þenklus, ágytø iliustracijø (pieðiniø,
nuotraukø ir þenklø) komponavimo ágûdþiø. Pritaikytø savo kûrybinius darbus (ðrifto kompozicijas, skelbimus, lankstukus, atvirukus, þenklus, logotipus) mokyklos renginiams ar artimiausiai
aplinkai apipavidalinti.
Kostiumo dizainas. Vykdant šiuos projektus labai svarbu mokinius nukreipti techniškai
paprastø ir nesunkiai medþiagoje ágyvendinamø sumanymø kûrimui. Kurdami kostiumo dizaino projektus (pavyzdþiui, ðiuolaikiniø krepðiø ar rankiniø modelius, ðalikëliø, skareliø ar papuoðalø projektus) mokiniai mokytøsi interpretuoti, stilizuoti ir abstrahuoti gamtos formas, taikyti
teorines ir praktines þinias.
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Interjero dizainas. Kurdami interjero vaizdà (pavyzdþiui, jaunatviðkà interjerà), mokiniai patrauklia forma susipaþintø su linijinës perspektyvos principø taikymu iliuziniuose vaizduose.
Taikomoji dailë. Kuriami maþosios tekstilës, ðiuolaikiniø indø ar interjero detaliø (pavyzdþiui, pieðtukiniø, dëklø kompaktinëms plokðtelëms ir pan.) projektai, maketai ir smulkûs
dirbiniai, kuriems idëjø ieðkoma artimiausios aplinkos ir gamtos formose.
Avangardinës dailës rûðys. Kuriamos instaliacijos, veiksmo tapyba, objektai ir kinetinës
skulptûros, þemës menas ir gyvosios skulptûros. Mokiniø kûriniai pritaikomi mokyklos interjerui, eksterjerui, parodoms ar renginiams apipavidalinti. Atliekant šiuos projektinius darbus bûtina fiksuoti (fotografuoti ir filmuoti) kûrybos procesà, kaupti idëjø ieðkojimo ir eskizø kûrybinius
aplankus.
Meninë fotografija. Aktualiø mokiniø gyvenimo temø perteikimas meninës fotografijos
priemonëmis, ávairiø teminiø ciklø (pavyzdþiui, gimtosios aplinkos peizaþø, draugø portretø,
svarbiø jaunimo gyvenimo ávykiø fiksavimas) kûrimas.

,,INSTALIACIJOS KÛRIMAS“
(pavyzdþiui, mokyklos interjerui, renginiui apipavidalinti)
1. Projektinio darbo paskirtis
Pasirinkæ ðá Integruotos meninio ugdymo bendrosios programos projektiná darbà mokiniai panaudos ávairias antrines þaliavas; pritaikys savo sukurtas instaliacijas mokykliniø meno
ðvenèiø, renginiø, meniniø projektø ir akcijø metu.

2. Didaktinës nuorodos
Svarbu, kad instaliacijos tema atitiktø mokiniø gyvenimo aktualijas, norus ir individualias galimybes. Mokiniams turëtø bûti sudaroma galimybë dirbti komandoje, pasiskirstyti funkcijas, derinti tarpasmeninius santykius. Mokytojas padëtø mokiniams suplanuoti darbus, parinkti
tinkamas medþiagas, pasiruoðti darbo pristatymui ir pan. Instaliacijoje jungiamus dalykus (skulptûros ar objektai ið pakuoèiø, antriniø þaliavø, ávairiø nebereikalingø daiktø ir pan.) sieja pagrindinë tema. Instaliacijø menas leidþia mokiniams ágyvendinti netikëtus sumanymus, laisvai reikðti
savo mintis, poþiûrius ar ásitikinimus, þvelgti á pasaulá kitomis akimis. Visas projektinio darbo
vyksmas turëtø bûti dokumentuojamas (fotografuojamas ar filmuojamas), nes instaliacija paprastai
eksponuojama neilgà laikà.
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3. Mokiniø veikla ir pasiekimai
Mokiniø veikla

Pasiekimai

Mokiniai aptaria instaliacijos kûrimo principus (renka
informacijà ið ávairiø ðaltiniø, sistemina, kaupia, pasidalija surinkta informacija savo grupëje).
Pasirenka mokyklos interjero erdvæ, tinkamà instaliacijai kurti.
Apklausus bendraamþius, kokios temos juos labiausiai domina ar jaudina, pasirenka instaliacijos temà
(atitinkanèià grupës ir bendraamþiø nuomonæ).
Pasiskirsto darbus ir planuoja jø sekà.
Eskizuoja, ieðko tinkamiausios kompozicijos.

1.1. Aktualiuose socialiniuose ávykiuose, asmeninëje
patirtyje ir iðgyvenimuose, meno kûriniuose rasti
idëjø savo kûrybai.
(IS D. 9.2., p. 527)
2.3. Pasinaudoti meno kûriniais kaip ákvëpimo
ðaltiniu savo kûrybai.
1.2. Numatyti galimas idëjos ágyvendinimo ir
interpretavimo priemones, raiðkos bûdus, procesus,
atlikimo technikas ir medþiagas, uþfiksuoti kûrinio
metmenis. (IS D. 3.2., p. 525)
1.3. Ágyvendinti kûrybinius sumanymus naudojant
ávairias (tradicines ir netradicines) meninës iðraiðkos
priemones, raiðkos bûdus, atlikimo technikas ir
medþiagas. (IS D. 1.3., p. 524–525 3.2., p. 525)
1.4. Stebëti, koreguoti ir tobulinti pirminá sumanymà.
1.5. Pasirinkti ir atlikti atitinkantá polinkius ir
galimybes vaidmená meniniame projekte. Pristatyti
savo kûrybos rezultatus.
(IS D. 9.2., p. 527, M 8.1., p. 536 7.1, 7.2., 7.3., p. 526)
2.2. Iðsakyti savo áspûdþius ir nuomonæ, vertinti
kûrinius remiantis sutartais kriterijais. Paraðyti
pasirinkto kûrinio atsiliepimà/analizæ.
(IS D. 4.1., p. 525)
3.1. Apmàstyti, ávertinti ir iðsakyti pastebëjimus apie
savo asmeniná tobulëjimà dël meninës veiklos
poveikio.
3.2. Numatyti ir apibûdinti saviraidos siekius;
pasinaudojant gráþtamuoju ryðiu iðkelti tikslà
numatytam laikotarpiui.
(IS D. 4.1., p. 525)

Pagamina bûsimos instaliacijos maketà.
Parenka medþiagas ir ágyvendina savo sumanymà
erdvinëje raiðkoje.
Dokumentuoja atliktà darbà: fotografuoja, filmuoja.
Sukurtà kûriná, sukauptà medþiagà pristato mokyklos bendruomenei (pristatymo organizavimas, vizualinës informacijos paruoðimas), parengia kità atsiskaitomàjà medþiagà (pavyzdþiui, trumpà recenzijà mokyklos stende).
Apmàsto, iðsako apmàstymus apie projekto, bendro
darbo naudà, savo indëlá á bendrà darbà, savo asmeniná tobulëjimà meninëje veikloje (kas pavyko, kà
reikëtø koreguoti, kà kità kartà darytø kitaip).

4. Mokomosios priemonës, rekomenduojama techninë bazë ir didaktinë
medþiaga
Instaliacijø nuotraukos, filmuota medþiaga, kompiuteris su interneto prieiga, fotoaparatas ar vaizdo kamera. Naudojamos ávairios medþiagos ir dailës reikmenys: popierius, kartonas,
antrinës þaliavos, pakuotës, seni laikraðèiai, viela, klijai, lipni juosta, segikliai, pieštukai, teptukai,
guašo, akrilo daþai, peiliukai ir kt.
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,,FOTOGRAFIJA. AKTUALIØ MOKINIØ GYVENIMO TEMØ
PERTEIKIMAS FOTOGRAFIJOS PRIEMONËMIS“
1. Projektinio darbo paskirtis
Pasirinkæ ðá Integruotos meninio ugdymo bendrosios programos projektiná darbà mokiniai
atskleis save patrauklia praktine veikla ir iðbandys ðiuolaikinës fotografavimo ir filmavimo technikos
teikiamas galimybes, pritaikys sukurtus kûrinëlius savo kambariui ar kitam pasirinktam interjerui.

2. Didaktinës nuorodos
Siekiant, kad ðis projektinis darbas pavyktø, turi bûti sudarytos sàlygos mokiniams stebëti ir fotografuoti ávairiausius artimiausios vizualiosios aplinkos objektus, ávykius ir motyvus,
kuriuos vëliau bûtø galima panaudoti kuriant menines nuotraukas ar jø ciklus. Mokiniai turëtø
iðbandyti kuo daugiau temø, ieðkoti kuo daugiau motyvø, atkreipdami dëmesá á ávairias aktualias
savo gyvenimo temas ir problemas. Mokiniø pastebëjimai tolesniame kûrybos procese virs ðiandienos dokumentika, perteikta mokinio akimis.

3. Mokiniø veikla ir pasiekimai
Mokiniø veikla

Pasiekimai

Mokiniai aptaria fotografijos ir fotomeno svarbà ðiuolaikiniam þmogui bei temas, kurias áamþina fotomenininkai ir fotografai mëgëjai.
Svarsto, kokias temas ir mintis galëtø pasirinkti mokiniai, jei jie bûtø þurnalistai ar fotomenininkai (aptariamos ávairiø leidiniø nuotraukos, surengiama iðvyka á fotografijos parodà).
Mokinys (ar grupelë mokiniø) su mokytoju planuoja
darbà ir aptaria bûsimo nuotraukø ciklo temas.
Susipaþásta su ðiuolaikine fotografijos ir vaizdo technika, kuria gali naudotis fotografas mëgëjas.
Mokiniai fotografuoja ir filmuoja.
Susipaþásta su kompiuteriø programa, kuria galima
retuðuoti fotonuotraukas.
Atrenka labiausiai pavykusias nuotraukas ir filmuotà medþiagà, naudodami kompiuteriø programas koreguoja atrinktus kadrus, kuria menines nuotraukas.
Paraðo trumpà savo nuotraukø ar jø ciklo idëjos paaiðkinimà.
Aptaria savo darbus su mokytoju, diskutuoja grupëje, ar pavyko pasiekti iðsikeltus tikslus, ágyvendinti
idëjas, kokia savijauta vyravo kûrybinio proceso metu, savo ir draugø tobulëjimà meninëje veikloje.
Pasirengia nuotraukø pristatymui (paraðo scenarijø,

1.1. Aktualiuose socialiniuose ávykiuose, asmeninëje patirtyje ir iðgyvenimuose, meno kûriniuose rasti
idëjø savo kûrybai.
(IS D. 6.3., p. 526, 5.1., p. 525, 4.2., p. 525)
1.2. Numatyti galimas idëjos ágyvendinimo ir interpretavimo priemones, raiðkos bûdus, procesus, atlikimo technikas ir medþiagas, uþfiksuoti kûrinio metmenis. (IS D. 3.2., p. 525)
1.3. Ágyvendinti kûrybinius sumanymus naudojant
ávairias (tradicines ir netradicines) meninës iðraiðkos
priemones, raiðkos bûdus, atlikimo technikas ir medþiagas. (IS D. 1.1.3., p. 524, 3.2., p. 525)
1.5. Pasirinkti ir atlikti atitinkantá polinkius ir galimybes vaidmená meniniame projekte. Pristatyti savo kûrybos rezultatus. (IS M. 8.1., p. 536, D. 7.1.,
7.2., 7.3., p. 526)
2.3. Pasinaudoti meno kûriniais kaip ákvëpimo ðaltiniu savo kûrybai.
2.2. Iðsakyti savo áspûdþius ir nuomonæ, vertinti kûrinius remiantis sutartais kriterijais. Paraðyti pasirinkto
kûrinio atsiliepimà/analizæ. (IS D. 4.1., p. 525)
3.1. Apmàstyti, ávertinti ir iðsakyti pastebëjimus apie
savo asmeniná tobulëjimà dël meninës veiklos poveikio. (IS D. 4.1., p. 525)
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parenka muzikiná fonà, sukuria vaizdinæ informacijà).
Pristato savo darbà klasës, grupës ar mokyklos bendruomenei.
Aptaria, ar pavyko ágyvendinti pristatymo idëjà, kokias savo asmenines savybes pastebëjo organizuodamas pristatymà, kokias organizavimo þinias galës
pritaikyti gyvenime.

4. Mokomosios priemonës, rekomenduojama techninë bazë ir didaktinë
medþiaga
Kompiuteris su interneto prieiga, skaitmeninis (ar áprastas) fotoaparatas, kompiuteriø
programos (pavyzdþiui, Picasa2 www.google.picasa.com). Lankomos fotografijos parodos (aptariami parodø katalogai), þiûrimos iliustracijos ið ávairiø fotografijos þurnalø, galerijø, kuriø gausu
internete (pavyzdþiui, www.images.lt , www.foto.lt).
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TAIKOMØ METODØ PAVYZDÞIAI
Siûlomi dailës projektiniai darbai patrauklia forma padës átraukti mokinius á meninës
raiðkos suvokimo ir vertinimo procesà, padës susieti ágyjamà patirtá su jau turima ir kartu priartins juos prie artimiausios gyvenamosios aplinkos stebëjimo bei aktualiø mokiniø gyvenimui temø aptarimo. Ieðkant informacijos projekto sumanymams ir idëjoms ágyvendinti, analizuojant
bei sprendþiant iðkilusias problemas, bus galima netradiciðkai prisiliesti prie kultûros paveldo ir
paþvelgti á já paauglio akimis. Labai svarbu nuosekliai pratinti mokinius kalbëti apie savà dailës
raiðkos procesà, kartu já lyginant su iðkiliausiø dailininkø ar atskirø istoriniø epochø bei kultûrø
meninës raiðkos principais, atrandant juose idëjø savo kûrybai.
Atliekant projektinius dailës darbus sëkmingai galima naudoti stebëjimà ir aptarimà (pavyzdþiui, raiðkos temø paieðkai), eskizavimà, idëjø paieðkø ir naujø medþiagø bei technikø iðbandymà (pavyzdþiui, idëjos iðkëlimui, jos ágyvendinimo bûdø paieðkoms ir pan.), ekskursijas ir
išvykas (pavyzdþiui, socialinës aplinkos stebëjimas, fiksavimas, aptarimas), individualius ar grupinius projektus (pavyzdþiui, mokymuisi dirbti grupëje, mokiniams aktualiø temø, artimiausios
aplinkos ir problemø meninei analizei), vaidmenø þaidimus, naudoti IKT (pavyzdþiui, informacijos paieðkai, darbo rezultatams apibendrinti), diskusijas, debatus (pavyzdþiui, aptariant dailës
kûrinius, savo ir draugø eskizus ar uþbaigtus darbus), sudaryti kûrybiná aplankà (kûrybinës idëjos ágyvendinimo vyksmo ir rezultatø dokumentavimas). Planuojant veiklà, paskirstant uþduotis
ir atliekant numatytus darbus, bûtina atsiþvelgti á kiekvieno mokinio interesus, motyvacijà, gebëjimus ir mokymosi stiliø. Turëtume suteikti mokiniui galimybæ rinktis: pasiûlykime mokiniams
mokytis ávairiais stiliais, t. y. derinti skirtingus darbo bûdus (pavyzdþiui, darbà kompiuteriu, individualias uþduotis ar grupiná darbà, iðvykas á muziejus, dailininkø profesionalø ar tautodailininkø dirbtuves ir darbà áprastoje mokyklos aplinkoje ar dailës kabinete).
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MOKOMOSIOS VERTINIMO UÞDUOTYS
Dailës (vizualiniø menø, taikomosios dailës ir dizaino) projektiniuose darbuose svarbu
kûrybingumo ugdymas, nes tai stiprina þmogaus vertës jausmà, spartina asmens ir asmenybës
brendimà bei patenkina kûrëjo saviraiðkos poreiká. Mokiniø kûrybingumà galime paþadinti kasdien su jais bendraudami, sudarydami laisvo, emocionalaus mokymosi situacijas. Todël pateiktas
uþduotis mokiniai turëtø atlikti pagal pasirinkimà (individualus darbas ar darbas grupëse), mokytøsi bendrauti ir bendradarbiauti, bûtø raginami stebëti artimiausià aplinkà bei savo asmeninio
ir draugø gyvenimo reiðkinius, savo pastebëjimus sietø su kûrybos temomis, ieðkotø galimø sprendimo bûdø ir derintø ávairias veiklas, ágyvendintø savo sumanymus naudodamiesi ðiuolaikiniø
menø kalba, pristatytø savo veiklà mokyklos bendruomenei. Uþduoèiø temas gali numatyti mokytojas, atsiþvelgdamas á projektiná darbà pasirinkusiø mokiniø amþiø, galimybes, lankomumà,
mokymosi motyvacijos laipsná ir pan., gali pasiûlyti patys mokiniai, su mokytoju ar darbo grupe
smulkiai aptaræ pasirinkto projekto veiklà (kûrybinës idëjos paieðkà, jos ágyvendinimo planavimà
ir ágyvendinimà, idëjos pristatymà).
Paskirtis. Uþduotys skirtos turintiems menkà motyvacijà (ar visai jos neturintiems) mokytis menø mokiniams, kuriø gebëjimai yra patenkinami.
Veiklos didaktika. Uþsiëmimø metu mokytojas skatina mokinius naudoti ávairius paieðkos bûdus, iðbandyti naujas medþiagas, ávairias darbo priemones, dekoravimo bûdus ir medþiagas. Siekia, kad mokiniai iðbandytø kuo daugiau naujoviø, dirbtø savarankiðkai arba grupëje,
stengtøsi siûlyti kuo daugiau jiems aktualiø temø, idëjø. Mokiniai turëtø patys pasirinkti, kokia
kûrybinë veikla jiems ádomesnë (tik planuoti arba ir ágyvendinti kûrybines idëjas praktiðkai, pristatyti grupës darbà ir pan.). Aktyvi mokiniø veikla skatina motyvacijà.
Vertinimas. Vertinimas turëtø bûti nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi paþangà ir pasiekimus kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas. Integruotos meninio ugdymo
bendrosios programos projektiniø darbø pagrindiniai vertinimo tipai galëtø bûti ðie:
Formuojamasis vertinimas. Vertinimo proceso metu mokytojas stebi mokiniø mokymàsi,
komentuoja, aptaria, skatina paèius mokinius vertinti savo mokymosi eigà. Toks vertinimas parodo, kaip mokinys iðmoko tai, kas buvo numatyta, kokiø yra galimybiø siekti daugiau.
Diagnostinis vertinimas. Diagnostinis vertinimas remiasi mokiniø stebëjimu ir taikomas
siekiant iðsiaiðkinti mokinio pasiekimus ir padarytà paþangà pradedant ir baigus temà ar kurso
dalá, kad bûtø galima numatyti tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbà áveikiant sunkumus. Integruotos meninio ugdymo bendrosios programos projektinëje veikloje diagnostinis vertinimas skirtas iðsiaiðkinti, ar pasiekti mokymosi uþdaviniai, kam ir kokia pagalba reikalinga, kokie tolesni mokymosi þingsniai.
Prieð pradedant mokytis, mokytojas turëtø mokiniams paaiðkinti, kà jie turi pasiekti,
kaip bus vertinama. Vertinime svarbu paties mokinio daromi sprendimai apie daromà paþangà
bei pasiekimus. Tai padeda jam geriau suprasti save (kà jauèiu, kà ir kaip darau, ko vengiu, kà
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noriu daryti toliau) ir savo asmeniná patyrimà, ásigilinti á savo elgesá, poreikius ir sprendimus.
Ásivertinimas sudaro sàlygas mokiniui aktyviai dalyvauti vertinimo veikloje. Savo pasiekimus mokinys galëtø atlikti raðtu: ásivertintø savo veiklà viso projekto metu (3 schema) ar tik dalá savo
veiklos (pavyzdþiui, 1, 2 schemas pildo darbo grupës lyderis arba visi grupës nariai kartu). Tai
skatintø patá mokiná formuluoti mintis, iðsisakyti, pasirinkti darbà pagal savo norus ir gebëjimus,
skatintø interpretuoti savo ir kitø autoriø sukurtus kûrinius, jausti atsakomybæ uþ mokymosi
rezultatus. Mokytojui ásivertinimas padeda suprasti mokiná, ávertinti jo paþangà, atpaþinti jo baimes ir nusivylimus.

1 schema (pavyzdys)
Mokinys (-ë)......................................................
Grupë.................................................................
Numatyti
darbai

Mokiniai
atliko ðiuos
darbus

Numatytus
darbus atliko
labai gerai

Numatytus
darbus atliko
gerai

Pakankamai
stengësi

Numatytus
darbus
atliko patenkinamai

Nieko
nedarë

2 schema (pavyzdys)
Mokinys (-ë)......................................................
Grupë.................................................................
Atlikdamas uþduotá
suþinojau, iðmokau

Kà dar norëèiau suþinoti ir
iðmokti?

Kur tai galëèiau panaudoti
ateityje?

3 schema (pavyzdys)
Mokinys (-ë)......................................................
Veikla
Darbo idëja, tema
Darbø pasiskirstymas
Darbo atlikimas
Darbo uþbaigimas

Kà ir kaip darau?

Ko vengiu? Kodël?

Kà norëèiau daryti toliau?

Dailë
28

4 schema (pavyzdys)
Mokinys (-ë), grupë ............................................
Uþduotis: instaliacijos ,,Metø laikai“ (skulptûrø kompozicijos ar objekto ið atliekø, gamtinës medþiagos ir kt.) kûrimas (tai pavyzdys, temà turëtø pasirinkti patys mokiniai).
Kà vertiname
1.

Informacijos rinkimas: instaliacijø pavyzdþiø ir kûrimo proceso nuotraukø,
apraðymø ieðkojimas internete; dailës vadovëliø, vaizdo medþiagos ir meno albumø perþiûra.

2.

Muzikos, fotografijos, tapybos, teatro ar kt. meno ðakø kûriniø pavyzdþiø
,,Metø laikø“ tema paieðkos (internete, garso ar vaizdo áraðuose, knygose
ir kt.) ir aptarimas.

3.

Idëjos ágyvendinimas: eskizø ir nedidelio formato instaliacijos maketø kûrimas, sumanymo aptarimas, kûrybinës erdvës (patalpos instaliacijai) mokyklos interjere paieðka.

4.

Instaliacijos kûrimas pasirinktai mokyklos erdvei, panaudojant pasirinktas
medþiagas ir ávairius darbo reikmenis.

5.

Aplanko sudarymas: instaliacijos kûrybos proceso dokumentavimas (fotografavimas, filmavimas ir trumpas apraðymas).

6.

Sukurtos instaliacijos pristatymo (atidarymo) mokyklos bendruomenei organizavimas ir parengimas, pasitelkiant muzikos, ðokio ir teatro priemones.

Vertinimas (pavyko,
nepavyko, kà galëtume
padaryti kitaip)

Mokytojo ir mokinio refleksija. Projektinës veiklos vertinimo rezultatai turëtø priklausyti nuo mokiniø veiklos aktyvumo, tæstinumo, stropumo, kûrybiðkumo ir galutinio tikslo ágyvendinimo. Mokytojas, stebëdamas mokiniø veiklà, padràsintø ir paskatintø mokinius iðsakyti konstruktyvias pastabas. Jei kuriam grupës mokiniui nesiseka dalyvauti projektinëje veikloje (aktyviai bendrauti su kitais grupës nariais, teikti naujus pasiûlymus ir kita), mokytojas toká mokiná
turi dràsinti, jam padëti. Pasiekus paþangà svarbu paskatinti mokiná paèiam save ásivertinti, nes
tai padëtø paþinti savo galimybes, atrasti savyje kûrëjà ar organizatoriø.
Mokomoji vertinimo uþduotis (pavyzdys)
1. Dalykas. Dailë. Projektinis darbas „Ðiuolaikiniø indø kûrimas, panaudojant ir dekoruojant aplinkoje pastebëtas formas“.
2. Pamokos tema. Ðiuolaikiniø indø dekoravimas (atsiþvelgiant á mokiniø aktyvumà ir
siûlymø gausà pamokà galima praplësti iki 2 uþsiëmimø).
3. Mokymosi uþdaviniai:



Supaþindinti mokinius su ávairiomis tradicinëmis ir netradicinëmis priemonëmis,
kurios skirtos ðiuolaikiniams indams dekoruoti.



Skatinti mokinius iðsakyti savo nuomonæ apie pateiktas technikas.
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Siekti, kad mokiniai pateiktø kuo daugiau idëjø – kaip bûtø galima dekoruoti jø
sukurtø indø formas.



Pateiktø kuo daugiau savo sugalvotø dekoravimo bûdø.

4. Klasës pasirengimo lygis. Vidutiniškas.
5. Turinys. Pamokoje mokiniai supaþindinami su ávairiomis tradicinëmis ir netradicinëmis priemonëmis, kurios skirtos ðiuolaikiniams indams dekoruoti. Mokiniai aptartas priemones
galës iðbandyti praktinëje ir kûrybinëje veikloje, aptars ir ásivertins savo ir draugø darbus bei
pasiûlymus.
6. Patalpos sutvarkymas. Kabinete stalai sustatomi taip, kad bûtø galima dirbti grupelëmis. Ant vieno stalo sudëtos ávairios darbo priemonës, medþiagos. PowerPoint programa paruoðiamas pristatymas apie ávairias indø dekoravimo technologijas. Jei tokiø techniniø galimybiø
nëra, lentoje suraðomos pagrindinës sàvokos, kurios bus aptariamos pamokos metu. Paruoðiami
dideli popieriaus lapai mokiniø siûlymams uþraðyti.
7. Priemonës. Iliustracijos ið meno knygø, ávairios paskirties indø nuotraukos, interneto
puslapiø sàraðas, kur mokinys gali rasti temai tinkamø iliustracijø. Medþiagos indø kûrimui (stiklas, plastiko atliekos, kartonas, pakuotës, mokiniø pasigamintas popierius, gamtos medþiagos,
gipso milteliai, gipsinis tvarstis ir pan.), ávairûs reikmenys (pavyzdþiui, klijai, þirklës ir kt.), aerozoliniai daþai, ðalta glazûra, vitraþiniai, akrilo, aliejiniai daþai, guaðas, bespalvis lakas ir kitos medþiagos.
8. Aktyvaus mokymosi metodai. Pokalbis/diskusija, bendradarbiavimas, empatija (ásijautimas), inversija (darymas kitaip nei anksèiau, kitaip negu kiti), euristinis (mokymasis atrandant),
pristatymas.
9. Mokomoji veikla. Informacijos suteikimas, supratimo tikrinimas, uþduoties pateikimas,
grupës formavimas. Mokiniai, dalyvaujantys ðioje projektinëje veikloje, jau atliko ðiuos darbus:
aptarë gyvenime naudojamas indø formas, jø paskirtá, medþiagas, ið kuriø jie pagaminti; eskizavo ir pasirinkæ sau priimtinas medþiagas sukûrë tradicinio ar netradicinio indo, kurá reikia dekoruoti, formà. Ðios pamokos metu mokiniai aptars ávairias dekoravimo galimybes, analizuos medþiagas, kuriomis tai galima atlikti, iðmëgins jas praktiðkai. Aptariama pamokos tema, mokymosi
uþdaviniai, kokius darbo reikmenis naudos, prisimenama, kokias dekoravimo technikas yra iðbandæ ir norëtø dabar pasirinkti. Pateikiami probleminiai klausimai, padësiantys mokiniams atlikti uþduotá. Mokiniai suskirstomi á darbo grupes pagal tai, kokia pagrindinë sukurto indo medþiaga (ið popieriaus, stiklo ir kt.). Mokiniai siûlo, kokias dar galima sugalvoti technikas, kurias
bûtø galima iðmëginti (grupës siûlo technikas kitai komandai). Mokytojas uþraðo siûlymus ir
uþduotá lentoje: draugø pasiûlytas technikas ir medþiagas iðmëginti praktiðkai ant pagrindinës
medþiagos (popieriaus, stiklo ir kt.) gabalëliø.
Taikymas. Informacijos supratimo tikrinimas, problemos supratimo tikrinimas, gráþtamojo ryðio palaikymas. Mokiniai, pasiëmæ jiems reikalingas priemones ir medþiagas, praktiðkai
iðbando klasës draugø siûlytus variantus. Mokytojas, jei reikia, konsultuoja.
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Analizë. Mokiniai atsako á klausimus. Iðmëginæ teiktus siûlymus praktiðkai, mokiniai bando
kurti patys savo sugalvota technika. Iðmëginusi ávairius variantus kiekviena grupë ruoðia trumpà
savo darbo aptarimà (aptarime turëtø atsispindëti draugø siûlymø komentarai, kà grupë pati
sugalvojo ir ar tai pavyko ágyvendinti). Grupës trumpai pristato savo darbo rezultatus. Iðsako
pastabas: kas pavyko, kas neágyvendinama. Mokytojas pateiktas pastabas uþraðo prie siûlymø.
Ávertinimas. Reikalingø þiniø, ágûdþiø, uþduoties supratimo tikrinimas, kriterijø formavimas, gráþtamojo ryðio palaikymas. Mokiniai kartu su mokytoju aptaria darbo procesà ir jo rezultatus. Mokiniai uþpildo ásivertinimo lapus. Uþbaigus aptarimà, pateikiama informacija apie kitos
pamokos temà ir kûrybiná darbà (pavyzdþiui, meninës akcijos „Indø kûrëjø diena“ rengimas).
Diagnostinë vertinimo uþduotis (pavyzdys)
1. Uþduoties ryšys su išsilavinimo standartais. Diagnostinio vertinimo uþduotis skirta ávertinti projektinës veiklos mokymosi X klasëje pasiekimus, kurie suformuluoti taip:
Sritis

Mokiniø gebëjimai

1. Meninë raiðka

1.1. Aktualiuose socialiniuose ávykiuose, asmeninëje patirtyje ir iðgyvenimuose,
meno kûriniuose rasti idëjø savo kûrybai.

2. Meno stebëjimas,
interpretavimas ir vertinimas

2.1. Palyginti kelis skirtingø laikotarpiø ir stilistikos kûrinius ir apibûdinti jø raiðkos
priemoniø panaudojimo panaðumus bei skirtumus.
2.3. Pasinaudoti meno kûriniais kaip ákvëpimo ðaltiniu savo kûrybai.

3. Refleksija

3.1. Apmàstyti, ávertinti ir iðsakyti pastebëjimus apie savo asmeniná tobulëjimà dël
meninës veiklos poveikio.

Ðiø pasiekimø ið mokiniø tikimasi pabaigus projektiná darbà „Fotografija. Aktualiø mokiniø gyvenimo temø perteikimas meninës fotografijos priemonëmis“.
2. Uþduoties tikslas. Aptarti fotografijos ir fotomeno svarbà ðiuolaikiniam þmogui, temas,
kurias áamþina fotomenininkai ir fotografai mëgëjai.
3. Galimos diskusijø temos. Þmogus fotografijoje: aktas, portretas; gamta fotografijoje:
peizaþas, architektûra, meninis reportaþas; natiurmortas, reklaminë nuotrauka, buitinës temos.
4. Trukmë. Uþduoèiai atlikti skiriamos 4 pamokos.
5. Darbo priemonës ir medþiagos. Kompiuteriai, turintys interneto prieigà, tekstø ir pateikèiø rengyklës, kompiuterinis projektorius, vaizdo kamera, fotoaparatas; iliustracijos ið ávairiø fotografijos þurnalø, galerijø ir parodø katalogai ir kt.
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6. Mokiniø ir mokytojo veikla.
Mokytojo veikla

Mokinio veikla
1 pamoka

Pamokos pradþioje mokytojas supaþindina su uþduotimi ir paaiðkina jos tikslà bei vertinimo kriterijus. Ði
uþduotis yra skirta ávertinti, kaip mokiniai geba surasti, apdoroti ir pristatyti medþiagà pasirinktai temai.
Nurodo vertinimo kriterijus.
Aptaria uþduoties atlikimà (etapus, galimus atlikimo variantus, darbo priemones ir kt.).

Aptaria uþduotis ir vertinimo kriterijus (apie 10 min.).
Pasiskirsto darbo grupëmis (apie 5 min.).
Pasirenka mokytojo siûlomas ar savo sugalvotas temas (apie 5 min.).
Su mokytoju sudaro darbo planà (medþiagos paieðka, apdorojimas, pristatymas). Pasiskirsto darbà grupëse (apie 10 min.).
Mokiniai apgalvoja, koks bus jø pristatymas, kokios
informacijos jiems reikës, kokias dar meninës iðraiðkos priemones (judesys, garsas, vaizdas) naudos (apie
15 min.).

2–3 pamokos
Mokytojas toliau konsultuoja, pataria, kaip surasti
daugiau informacijos, kaip pakoreguoti pristatymà.
Parodo, kaip ið kompiuteriø Microsoft Word
programos galima perkelti parengtà pristatymà á MS
PowerPoint programà, kad bûtø ámanoma pristatyti
temà pasitelkiant multiterpæ.

Mokiniai internete, þurnaluose ir kitoje literatûroje
ieðko reikiamos informacijos.
Pagal aptartà pristatymà pradeda apdoroti surinktà
medþiagà pasitelkæ kompiuteriø programas Microsoft
Word, MS PowerPoint.

4 pamoka
Su mokiniais aptaria, kiek laiko reikëtø skirti vienos
grupës pristatymui (pavyzdþiui, 5 min.), iðklauso pristatymus ir pasiûlo mokiniams ásivertinti savo darbà, primena anksèiau aptartus vertinimo kriterijus.

Mokiniai pristato savo temà pasitelkæ multiterpës
sistemà ar kitø menø raiðkos priemones (muzikos,
teatro).
Aptaria savo ir draugø darbus. Ásivertina savo darbà.

7. Atliktos uþduoties ávertinimas.
Uþduoties
vertinimo
aspektai

Vertinimo
kriterijai

Pasiruoðimas
pristatymui

1. Apibûdinama
kûrybinë mokomoji problema

Iðkeliama problema. Jà bando nagrinëti, pateikia savo nuomonæ.

2.Reikiamos
medþiagos suradimas ir taikymas.

Reikiamà medþiagà suranda patys mokiniai. Jà pritaiko savo pristatymui.

Apraðymas

Nëra iðkeliama problema, bet iðsakoma savo nuomonë.
Pristatoma tema nëra atskleista, neiðsakytas vertinimas.

Reikiamà medþiagà mokiniai suranda mokytojo padedami. Jà pritaiko savo pristatymui.
Reikiamos medþiagos paieðkai ir jos taikymui ruoðiant pristatymà
reikalinga nuolatinë mokytojo pagalba.

Darbo pristatymas

3. Temos pristatymas

Mokiniai su dideliu entuziazmu pristato savo darbà. Iðnaudoja visà
skirtà laikà. Taiko ir kitø menø raiðkos priemones (judesá, garsà ir pan.).
Mokiniai be didelio entuziazmo pristato savo darbà. Iðnaudoja visà
skirtà laikà.
Mokiniai pristato savo darbà. Neiðnaudoja viso pristatymui skirto
laiko.
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Mokinio ásivertinimas. Atliktà darbà galëtø ásivertinti (raðtu, mokytojui pateikus klausimynà arba þodþiu, jei yra tam laiko) ir pats mokinys, tai padëtø mokytojui iðsiaiðkinti, kà veikë
mokinys atlikdamas uþduotá, kas jam buvo svarbiausia, kuri veikla labiausiai patiko, kà jauèia
atlikæs uþduotá, kuo prisidëjo prie grupës darbo, kà vengë daryti, kodël, kà norëtø daryti toliau?
Pastaba. Prieð vertinimà mokiniai turëjo atlikti panaðià uþduotá, kuri padëtø mokiniams
gilinti þinias apie vienà ið vizualinio meno ðakø; susipaþinti su temomis, kurias nagrinëja fotografai; susipaþinti su darbo pristatymo rengimu. Mokiniai turëjo bûti skatinami kuo ádomiau pateikti pasirinktà temà.
Pamokos plano pavyzdys
Klasë .......................................................
Pamokos tema, mokomoji problema

Idëjos ágyvendinimas. Eskizø kûrimas pasirinkta tema (instaliacijos tema buvo aptarta praëjusià pamokà).

Veiklos pobûdis

Erdvinë raiðka. Mokiniai dirba grupëmis (po 2–3) arba atskirai po vienà.

Trukmë

2 pamokos.

Uþdaviniai

Perteikti pasirinktà temà ar idëjà erdvine forma.
Sukurti 1–2 erdvinius eskizus (10–15 cm aukðèio maketus).

Medþiagos, darbo
reikmenys

Ávairios antrinës þaliavos, pakuotës, popierius, klijai, þirklës, segikliai, lipni juosta,
guaðas, teptukai, pieðtukai.

Literatûra mokytojui,
iliustracijø ðaltiniai

Amy Dempsey. Stiliai, judëjimai ir kryptys. Vilnius, 2004.
Dailë. Vadovëlis 9–10 klasei. Vilnius, 2002.
Edward Lucie-Smith. Meno kryptys nuo 1945-øjø. Vilnius, 1996.
Meno paþinimas. Mokytojas – mokinys. I–II dalys. Vilnius, 2002.
Internetas.

Integraciniai ryðiai

Muzika, teatras, ðokis.

Galimos temos pokalbiams, klausimai mokiniams

Kaip manote, kà matytø instaliacijø autoriai norëjo (ar bandë) pasakyti þiûrovui?
Kokios formos, spalvos ar faktûros buvo panaudotos instaliacijø pavyzdþiuose? Apibûdinkite jø kompozicijà. Kas joje svarbiausia? Kokias medþiagas ir daiktus panaudojo dailininkai? Kaip kitaip buvo galima perteikti pasirinktà idëjà?

Mokiniø veikla

Mokiniai bando rasti idëjø savo sumanytai temai perteikti. Jie nupieðia 2–3 eskizus
pieðtukais ar flomasteriais.
Iðsirenka vienà eskizà ir pabando já paversti erdvine forma (sukurti nedidelá maketà
ið kartono, popieriaus ar pakuoèiø).

Veiklos aptarimas,
á(si)vertinimas

Uþbaigæ darbà mokiniai eksponuoja savo kûrinëlius klasëje, aptaria juos grupëje ir
iðsako savo pastebëjimus.
Vertindami savo ar draugø darbà pasako savo nuomonæ apie maketø meninæ iðraiðkà (apibûdina pagrindinius kompozicijos bruoþus, spalvø derinius ir kt.) ir kuri erdvinë forma labiausiai atitinka pasirinktà temà.
Bando ásivaizduoti ir papasakoti, kaip natûralaus dydþio instaliacija turëtø atrodyti
pasirinktoje erdvëje. Kokios medþiagos ir darbo reikmenys praverstø kuriant pasirinktà eskizà.

Pastabos

Prieð eskizø kûrimà mokiniai turëjo susirasti (padedami mokytojo) instaliacijø pavyzdþiø ir pasirinkti temà savo kûriniui.
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IKT TAIKYMAS
Kompiuteris dailës uþsiëmimuose turëtø tapti dar vienu kûrybos árankiu. Pasitelkus grafikos programas galima retuðuoti skaitmenines ar nuskenuotas nuotraukas, ið keliø paveikslëliø
sukurti koliaþà ar fotokoliaþà arba tiesiog pieðti.
Susikomplektavus mëgëjiðkà kompiuterinæ laboratorijà (kompiuteris, skeneris,
spausdintuvas, skaitmeninë vaizdo kamera, fotoaparatas, kompiuterinës grafikos programos) galima kurti. Skaitmeninës technologijos leidþia imituoti ar iðbandyti ávairias tapybos ir grafikos
technikas, nenaudojant tradiciniø priemoniø. Ágyvendinant projektinius darbus reiktø pasirinkti, kurias kompiuteriø programas mokiniai gali taikyti savo praktinëje veikloje. Galimos (pagal
tam tikrà uþduotá):
Demonstravimo programos. Jos skirtos mokiniø pristatymams rengti (pavyzdþiui, MS
PowerPoint). Programa Windows Media Player galima pateikti filmuotà medþiagà galutinio pristatymo metu (pavyzdþiui, instaliacijos kûrimo procesà).
Vaizdo apdorojimo programos. Jos skirtos darbui su vaizdu (pavyzdþiui, Adobe PhotoShop,
Corel Draw tinka fotografijos projektiniam darbui). Tai programos, padedanèios sukurti vaizdà
tuðèiame lape arba tiesiog ant fotografijos ar kito skenuoto vaizdo, koreguoti fotografijas, kurti
atvirukus, kvietimus ir kt. Jas galima taikyti visiems Integruotos meninio ugdymo bendrosios
programos projektiniams darbams (pavyzdþiui, rengiant parodø, meno ðvenèiø, akcijø pristatymus ir kt.).
Elektroninës enciklopedijos, informavimo programos. Tai The Encyclopedia of Great Artists,
ARS I Dailës þanrai ir rûðys; ARS II Epochos ir stiliai, Architektûros ðedevrai ir kitos. Jas galima
panaudoti ieðkant kûrybiniø idëjø ir jas iðkeliant, apibûdinant; aptariant meno pasaulio reiðkinius ir raidà. Ðios programos gali padëti turinèiam menkà mokymosi motyvacijà mokiniui patraukliau paþvelgti á meno istorijà.
Þodynai, þinynai. Juose galima rasti reikalingos informacijos ir pritaikyti jà kûrybiniam
ar teoriniam darbui pristatyti (pavyzdþiui, Art 20 Artlex).
Pasirenkant vienà ar kità programà reikia numatyti, ar mokinys sugebës ja pasinaudoti,
nes tam reikalingos ne tik atitinkamo lygio anglø kalbos þinios, bet ir tam tikri darbo kompiuteriu
ágûdþiai. Todël planuojant kûrybinës idëjos ágyvendinimo etapus, reiktø atsiþvelgti, ar mokiniai
(ar nors vienas ar keletas mokiniø grupëje), besiruoðiantys vizualinës informacijos pristatymui,
turi reikiamus IT valdymo ágûdþius.
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MUZIKA
MUZIKA IR IKT
Muzikos ir IKT projektiniai darbai skiriami mokiniams, norintiems savo kûrybinius sumanymus ágyvendinti kompiuteriu. Ði veikla ypaè rekomenduojama vaikinams, nes jie daþniausiai renkasi darbà su IKT ir bûtent ðioje srityje geriausiai save iðreiðkia. Mokiniai susipaþins su
ávairiomis kompiuterinëmis muzikos programomis, jø panaudojimo galimybëmis komponuojant
muzikà, su ávairiø XX a. kompozitoriø kûryba, kurioje naudojamas konkretus, sintetinis ir muzikinis garsas, aptars aktualiausias muzikos komponavimo (arba rekomponavimo) tendencijas, pavyzdþiui, koliaþo, citavimo, stilizavimo ir pan., diskutuos apie kûrybos procesà, kurs, apmàstys
savo kûrybiná tobulëjimà ir pristatys savo kûrybà ávairiuose mokyklos kontekstuose. Besigilindami á skirtingus muzikinës kûrybos aspektus kartu susipaþins su kitomis meno rûðimis – daile,
ðokiu, istorija, literatûra, teatru. Atliekant kai kurià ðiuolaikinæ muzikà – konkreèiàjà, elektroninæ
ir kompiuterinæ – nebelieka atlikëjo funkcijos, o „Muzikos ir IKT“ kûrybinis produktas yra bûtent tokio pobûdþio muzika, taigi, mokiniams savo kûrybos nereikës „gyvai“ atlikti. Tai apsaugos
mokinius nuo baimës patirti gëdos jausmà atlikimo nesëkmës atveju ir kitokiø galimø neigiamø
emocijø. Todël ði veikla idealiai tinka kûrybingiems, bet nedràsiems, intravertiðkiems, bijantiems
scenos mokiniams.

„TAI, KÀ IÐGIRDAU GATVËJE, MANE ÁKVËPË SUKURTI...“
Ávadinë informacija. Tai istorija, papasakota eksperimentinës, minimalistinës muzikos kûrëjo Gavino Brajarso (Gavin Bryars) ið Didþiosios Britanijos. Autorius apraðo, kaip buvo sukurtas
vienas þymiausiø ir átaigiausiø jo kûriniø – „Jesu‘s blood never failed me yet“ (Jëzus dar niekada
manæs neapvylë). Ðis pasakojimas skamba maþdaug taip (pagal www.gavinbryars.com):
„1971 m. gyvendamas Londone rengiau muzikà filmui apie vieno skurdaus Londono rajono benamius. Befilmuojant kai kurie þmonës uþdainavo apgirtusiais balsais – kas operos nuotrupà,
kas sentimentalià baladæ. O ið vieno vyro, kuris net nebuvo iðgëræs, lûpø sklido religinë giesmë
„Jëzus dar niekada manæs neapvylë“. Ðis jo atlikimas nebuvo átrauktas á filmo garso takelá. Bet að já
kartu su kitais ásiraðiau á juostà. Kai paklausiau ðios dainos namie, suvokiau, kad galiu jai pritaikyti
paprastà akompanimentà pianinu, nes dainuojantis benamis tiksliai intonavo. Taip pat pastebëjau,
kad pirmoji dainos dalis ið trylikos taktø suformuoja áspûdingà motyvà su nenuspëjamais pasikar-
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tojimais. Nusineðiau ðá áraðà á studijà, norëdamas padaryti iðtisinæ juostà ir tikëdamasis ðiam áraðui
prikurti orkestriná akompanimentà. Palikau juostà áraðinëti, o pats nuëjau iðgerti kavos. Gráþæs á
studijà, pamaèiau neáprastà ðiai patalpai vaizdà. Visi darbuotojai nuðèiuvæ klausësi seno þmogaus
dainavimo, sklindanèio ið mano perraðinëjamos juostos. Supratau ðios muzikos emocinæ jëgà ir jà
ketinau sustiprinti laipsniðkai pridëdamas orkestro akompanimentà. Taèiau tai niekaip neuþgoð
seno valkatos kilnumo ir paprasto tikëjimo. Nors jis mirë, taip ir neiðgirdæs mano kompozicijos,
kûrinys yra tarsi jo dvasios ir optimizmo liudijimas“. Ðis emocingas pasakojimas atskleidþia ne tik
autoriaus savijautà kuriant ðià muzikà, bet ir nusako minimalistiná jo kûrybos metodà.
Muzikos klausymas. Kadangi kûrinys trunka 70 min. ir nuolat kartojamas tas pats motyvas, mokytojo nuoþiûra parenkamos iðtraukos, atspindinèios svarbiausius kûrybinius sprendimus. Taip pat mokytojas gali pateikti daugiau konkreèiosios, aleatorinës ar minimalistinës muzikos pavyzdþiø, galinèiø inspiruoti kûrybinei veiklai.
Klausimai aptarimui. Mokytojas dalijasi savo áspûdþiais su mokiniais, kokia ðios paprastos
muzikos paslaptis, kokiomis iðraiðkos priemonëmis kompozitorius sustiprina emociná dainos poveiká, ar yra mûsø gyvenime atsitikæ tokiø paprastø dalykø, kurie ákvëptø mus sukurti kaþkà
panaðaus?
Savosios idëjos ieðkojimas ir ágyvendinimo etapai. Tai gali bûti kasdienës situacijos aplinkos
garsø panaudojimas muzikiniame kontekste. Ákvëpimo ðaltiniai – mus supanti aplinka – pavyzdþiui, stovint eilëje parduotuvëje girdimas kasos aparatø pypsëjimas, ákyrus reklaminis tekstas,
mobiliøjø telefonø skambuèiai, ðalia stoviniuojanèiø þmoniø pokalbio nuotrupos. Toks ðurmulys
gali sukelti tam tikrø asociacijø, kurias galima iðreikðti tam tikra muzika ir pavadinti, tarkim,
„Parduotuviø simfonija“.
Paþintis su konkreèia kompiuteriø programa ir jos panaudojimas idëjai ágyvendinti. Ávairios
garsinës medþiagos áraðymui reikalinga muzikos atkûrimo áranga (garso grotuvas). Áraðytus konkreèius garsus galima perdirbti naudojant Compose World 2, Rhythm Maker, Magix Music Maker,
Frooty loops atsiþvelgiant á sugalvotos kompozicijos idëjas.

„SKIAUTINYS MANO MIESTUI“
Projektinis darbas, atliekamas remiantis O. Narbutaitës to paties pavadinimo oratorijos
sukûrimo metodu. Ði tema gali sujungti keletà projektiniø veiklø – vizualiniø menø, maþosios
tekstilës, fotografijos, muzikiniø diskusijø pamokas.
Pirmiausia pagal galimybes mokykla galëtø suorganizuoti mokiniams ekskursijà á Vilniø,
aplankant þymias sostinës vietas – Gedimino pilá, ávairiø architektûros stiliø baþnyèias (Ðv. Onos,
Bernardinø, Arkikatedrà ir kt.), Valdovø rûmus. Rekomenduojama apsilankyti Teatro ir kino muziejuje – ten demonstruojamas filmas apie Vilniaus istorijà, galima pamatyti daug eksponatø,
liudijanèiø apie kultûriná Vilniaus gyvenimà XX a. pradþioje, taip pat muzikos áraðymo ir atkûrimo prietaisø kolekcijà. Per ekskursijas tinka integruotai pateikti istorijos, geografijos, dailës, mu-
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zikos þinias. Kiekvienas mokinys ar grupelë vaþiuotø su konkreèia uþduotimi, pavyzdþiui, kuriantys fotografijos projektà mokiniai fiksuotø ádomias miesto erdves, dailæ lankantys mokiniai –
stebëtø ir aptartø architektûros stiliø ypatumus. Prieð ekskursijà turëtø ávykti pamoka, skirta
O. Narbutaitës oratorijai „Skiautinys mano miestui“.
Ávadinë informacija. O. Narbutaitë – viena originaliausiø Lietuvos kompozitoriø, gana
anksti sukûrusi savo stiliø – aiðkø, grieþtà, taupø. Jos kûrybai bûdingi saviti poetiniai vaizdai –
praëjusio laiko, primirðtos miesto kultûros motyvai, klasikinës ir romantinës muzikos atgarsiai.
Anot autorës, „Skiautinys mano miestui“ sudurstytas ið Vilniaus sienø nuoplaiðø, kurias sudëliojus iðryðkëjo áprastomis simbolinëmis figûromis paþymëtas þemëlapis: barokas su Sarbievijumi,
romantizmas su Mickevièiumi, Ðiaurës Jeruzalë... Ir mûsø amþiaus egzilio geliamai skaidrus balsas, miestà paverèiantis Miestu, suprantamu ir atpaþástamu daugeliui“. Kompozitorë ðiame kûrinyje rudená sieja su romantizmu, pavasará su renesansu ir baroku, vasarà – su iðnykusio þydiðkojo Vilniaus tema. Naudojami skirtingø epochø poetø tekstai ir ávairios kalbos, ilgus ðimtmeèius
skambëjusios Vilniuje. Muzikoje naudojamas montaþo principas: skamba ávairios giesmës, ðokiø
nuotrupos, maldos, eisenø garsai, netgi akmenø byrëjimas... Kompozitorë perteikia amþinai prarasto Miesto, kokio jau niekad nebepamatysime, dvasià.
Klausimai aptarimui. Ið kokiø muzikiniø „skiauteliø“ sumontuotas ðis kûrinys? Ar mes
taip pat ilgimës savo miesto (miestelio) praeities? Kokios mûsø vietovës ypatybës sukelia panaðius
jausmus? Kokia muzika juos galima iðreikðti?
Savosios idëjos ieðkojimas ir ágyvendinimo etapai. Kelionë á savàjá miestà ir jo objektø stebëjimas ir fiksavimas. Jei kartu dalyvautø fotografijos ir maþosios tekstilës projektiná darbà atliekantys mokiniai, ði iðvyka gali bûti vainikuojama fotografijø ir tekstilës darbø paroda „Mano miesto
spalvos ir faktûros“, skambant atitinkamai muzikinei kompozicijai. Kiekviename miestelyje yra
baþnyèia. Kokio ji stiliaus? Kokia muzika iliustruoja ðá laikotarpá? Gal kuriame nors skverelyje
stovi paminklas, þymintis tam tikrus istorinius ávykius? Kokia muzika tiktø jiems papasakoti? Gal
turite savo mieste folkloro kolektyvà, kuris garsina jûsø miesto vardà kokia nors liaudies daina?
Gal ðiaip yra daina, ypaè daþnai skambanti jûsø aplinkoje? O gal kas nors graffiti technika iðpaiðë
jûsø namo sienà ar tvorà? Kaip manote, kodël? Ðá reiðkiná taip pat galite apibûdinti tam tikro
stiliaus muzika – hip-hopu ar pankroku... Ðtai ir turësite daugybæ muzikiniø skiauteliø, ið kuriø
galite sumontuoti muzikinæ drobæ, apibûdinanèià jûsø miestà. Ar ji bus marga ir nuotaikinga, ar
nuobodi – priklausys tik nuo jûsø paèiø, nuo jûsø poþiûrio á savàjá miestà. Gal nuo jûsø skiautinio padvelks ðiluma, o gal ironija?
Paþintis su konkreèia kompiuteriø programa ir jos panaudojimas idëjai ágyvendinti. Šiai veiklai
ágyvendinti bus reikalinga muzikos atkûrimo áranga (garso grotuvas) áraðyti ávairià muzikinæ medþiagà. Nebûtinai visa muzika turi bûti autentiðka. Galima parinkti ir savo mëgstamos, ir klausomos muzikos. Tarkim, jei miestelio baþnyèia klasicistinio stiliaus, tuomet jai apibûdinti surasime
klasikinës muzikos kûrinio iðtraukà. Visi kûriniai perkeliami á kompiuterá, á muzikos montavimo
ir redagavimo programà, pavyzdþiui, Magix Music Maker. Ðia programa galima kartu montuoti ir
garsinæ, ir vaizdinæ medþiagà. Nufilmavus ekskursijoje aplankytas vietas, galima sukurti muzikiná filmà.
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1. Projektiniø muzikos ir IKT darbø paskirtis
Dalyvaudami ðioje veikloje, mokiniai iðreiðkia save, panaudodami savo sukurtus ar originalius kompozitoriø bei liaudies kûrybos pavyzdþius, informacinëmis komunikacinëmis technologijomis komponuodami savo ar ðiuolaikiðkai interpretuodami kitø autoriø sukurtus kûrinius, geba vertinti muzikà kûrëjo poþiûriu. Projekto veikla suteikia mokiniui galimybæ lengviau
ásitraukti á mokyklos bendruomenës veiklà ir pajusti savo indëlá, demonstruoti kûrybà teminiø
vakarø, ðvenèiø, diskotekø metu ir draugams.

2. Didaktinës nuorodos
Dalyvaujant ðioje projektinëje veikloje akcentuojamas mokinio pastabumas ávairiai garsinei aplinkai ir pastangos atrasti joje idëjø savo kûrybai, veiksmingas IKT programø panaudojimas. Mokytojas turëtø skatinti tolerantiðkà mokiniø poþiûrá á kurianèius draugus, atsiþvelgdamas
á tai, kad ne visada sutampa objektyvûs kûrinio meninës vertës kriterijai ir asmeniniai interesai
bei meninis skonis, paaugliai daþnai tapatina save su kuria nors muzikos rûðimi.

3. Mokiniø veikla ir pasiekimai
Veikla

Pasiekimai

Mokiniai praktiðkai iðmoksta muzikinæ teorijà ir terminologijà: klausydami muzikiniø pavyzdþiø, aptardami ir analizuodami juos, susipaþásta su esamomis
ðiuolaikinëmis interpretavimo kryptimis (folkroku,
folkdþiazu, world music ir pan.), komponavimo technikomis (minimalizmu, aleatorika, sonorika), taip pat
su galimomis taikyti programomis, aptaria darbo su
jomis principus, renka informacijà ið interneto ir kitø
ðaltiniø, su draugais dalijasi gauta informacija ir praktine patirtimi.

2.1. Palyginti kelis skirtingø laikotarpiø ir stilistikos
kûrinius ir apibûdinti jø raiðkos priemoniø panaudojimo panaðumus bei skirtumus. (IS M. 6.1., p. 535)

Remdamiesi pavyzdþiais mokiniai kartu su mokytoju generuoja kûrybines idëjas ir pasirenka tinkamas;
numato bûdus ir priemones joms ágyvendinti.
Numato savo pasiekimus kûrybinëje veikloje, jos etapuose.

1.1. Aktualiuose socialiniuose ávykiuose, asmeninëje patirtyje ir iðgyvenimuose, meno kûriniuose rasti
idëjø savo kûrybai. (IS M. 5.1., p. 535)
1.2. Numatyti galimas idëjos ágyvendinimo ir interpretavimo priemones, raiðkos bûdus, procesus, atlikimo technikas ir medþiagas, uþfiksuoti kûrinio metmenis. (IS M. 5.1, p. 535; 3.2., p. 534)

Mokiniai dirba kûrybiná darbà pagal pasirinktà tematikà:
• aptaria ir iðmoksta naudoti tinkamas kompiuteriø programas idëjai ágyvendinti;
• su grupe ar pavieniui, mokytojo konsultuojami, technologinëmis priemonëmis ágyvendina idëjà.

1.3. Ágyvendinti kûrybinius sumanymus naudojant
ávairias (tradicines ir netradicines) meninës iðraiðkos
priemones, raiðkos bûdus, atlikimo technikas ir
medþiagas. (IS M. 3.3., p. 534; 4.1., p. 535)
1.4. Stebëti, koreguoti ir tobulinti pirminá sumanymà. (IS M. 7.1., p. 535)
2.2. Iðsakyti savo áspûdþius ir nuomonæ, vertinti kûrinius remiantis sutartais kriterijais. Paraðyti pasirinkto
kûrinio atsiliepimà/analizæ. (IS M. 4.1., p. 535, 6.1,
p. 535; 7.1, p. 535)

2.3. Pasinaudoti meno kûriniais kaip ákvëpimo ðaltiniu savo kûrybai. (IS M. 3.1., p. 534; 5.1., p. 535)
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Apmàsto ir ávertina savo kûrybiná tobulëjimo procesà, aptaria savo ir bendraklasiø atliktus darbus, jø
ádomumà, reikðmingumà ir originalumà, meninius
sprendimus.
Kartu su mokytoju bando iðsiaiðkinti trûkumø prieþastis ir bando surasti jø sprendimus, padësianèius
tikslingai nustatyti kitos veiklos gaires.

3.1. Apmàstyti, ávertinti ir iðsakyti pastebëjimus apie
savo asmeniná tobulëjimà dël meninës veiklos poveikio. ( IS M. 7.1. , p. 535)
2.2. Iðsakyti savo áspûdþius ir nuomonæ, vertinti kûrinius remiantis sutartais kriterijais. Paraðyti pasirinkto
kûrinio atsiliepimà/analizæ. (IS M. 6.1., p. 535; 3.2.,
p. 554).
3.2. Numatyti ir apibûdinti saviraidos siekius; pasinaudojant gráþtamuoju ryðiu iðkelti tikslà numatytam
laikotarpiui. (IS M. 8.1. , p. 536)

Mokiniai ar jø grupelës skatinami pristatyti savo darbo rezultatà ar jo dalá atitinkamame kontekste.

1.5. Pasirinkti ir atlikti atitinkantá polinkius ir galimybes vaidmená meniniame projekte. Pristatyti savo kûrybos rezultatus. (IS M. 8.1., p. 536)

4. Mokomosios priemonës, rekomenduojama techninë bazë
Mokytojui reikalingos ðios priemonës: kompiuteris su muzikinëmis programomis ir internetu, muzikos kûriniai ir jø stilizacijos, rekompozicijos, atliktos kompiuteriu, koncertø, muzikiniø filmø áraðai. Pagalbinës priemonës – reikalingas aktualijas atspindintys laikraðèiø, þurnalø
straipsniai, groþinës literatûros kûriniø iðtraukos, ávairiø stiliø architektûros nuotraukos, muzikologinë vaizdinë medþiaga ir kt. Klasëje kompiuteriø turëtø bûti tiek, kiek pamokoje dalyvauja
mokiniø. Minimalus reikalavimas – vienas kompiuteris dviem mokiniams. Kompiuteriuose turëtø bûti ádiegtos programos, atitinkanèios mokytojø pasirengimo lygá. Taip pat turëtø bûti garso ir
vaizdo aparatûra, ekranas, projektorius, garso atkûrimo prietaisai. Mokiniai darbo pradþioje turëtø susipaþinti su kompiuterine áranga. Nebûtinai kiekvienas mokinys turi iðmokti dirbti visomis turimomis programomis – jis turëtø gauti galimybæ pasirinkti. Planuojant pusmeèio darbà ir
aptariant bûsimas temas bendrai su mokiniais, galima glaustai aptarti, kuri programa mokinius
labiausiai domina.

TAIKOMØ METODØ PAVYZDÞIAI
Projekto veikloje taikomi aktyvaus mokymosi metodai. Mokiniai stebi, analizuoja muzikinës kûrybos pavyzdþius, juos aptaria, diskutuoja tarpusavyje ir su mokytoju, kartu mokydamiesi ir teorijos. Kilusias idëjas iðsako, improvizuoja ir uþfiksuoja. Mokytojo pateikta informacija
apie galimus kompozicijos idëjos ágyvendinimo bûdus turi padëti mokiniams tikslingai pasirinkti
efektyviausià jos raiðkos formà. Rekomenduojama atsiþvelgiant á mokiniø mokymosi stilius visuose proceso etapuose derinti ávairius metodus, kuriø eiliðkumas gali bûti toks:
a) Pamoka. Mokytojas paskelbia bûsimo darbo temà savo nuoþiûra arba prieð tai aptaria
su mokiniais; planuoja darbo eigà ir trukmæ, bendrai aptaria darbo struktûrà ir metodus. Ðiame

Muzika
39

etape labai svarbu, kaip bus pateikta uþduotis, nes bûtent problemos pateikimo „kampas“ intriguoja mokinius ir skatina ásitraukti á veiklà. Todël planuojant pamokà, reikia á tai atsiþvelgti.
b) Demonstravimas. Iðsiaiðkinama, jog galimi temos sprendimo bûdai paaiðkës perþiûrëjus vaizdo medþiagà ar iðklausius muzikos kûriná ir aptarus gautos informacijos (muzikos kûrinio
ar filmo iðtraukos) kûrybiná kontekstà ir meninës idëjos ágyvendinimo bûdus. Prieð demonstravimà pateikiama ávadinë informacija ir tam tikros klausymo ar þiûrëjimo nuostatos.
c) Diskusija, „minèiø lietus“: perklausius ar perþiûrëjus kûriná aptariami meninës informacijos sukelti iðgyvenimai. Idealu, jei mokytojas pirmas iðsako savo pozicijà, taip paskatindamas
mokinius dràsiai reikðti savo mintis ir iðklausyti kitø nuomonæ. Plaèiau aptarti iðraiðkos priemones reikia skatinti paèius mokinius.
d) Diskusija, aiškinimas. Remiantis kà tik analizuotu meninës kûrybos pavyzdþiu, ieðkoma
panaðiø idëjø, aktualiø amþiaus tarpsniui, ar kitø aktualijø ir kokiomis priemonëmis jos galëtø bûti ágyvendinamos. Tuomet mokytojas pasiûlo galimà sprendimà naudojant konkreèià kompiuteriø programà.
e) Aiškinimas, bendradarbiavimas. Kai nusprendþiama, jog idëjai ágyvendinti prireiks tam
tikros kompiuteriø programos, dalis uþsiëmimø skiriama tai programai ávaldyti jau turint konkreèià
meninæ uþduotá. Informacijos rinkimas. Nesimokantys dirbti konkreèia programa mokiniai tuo metu
renka informacijà ar atlieka kitus su uþduotimi susijusius darbus (áraðinëja aplinkos garsus ar pan.).
f) Individualus darbas, grupinë meninë raiðka. Remiantis þiniomis apie kiekvieno mokinio sugebëjimà dirbti savarankiðkai, uþduotys gali bûti atliekamos po vienà, grupelëmis ar visiems kartu. Svarbu nesiekti tik vienos tiesos. Kadangi tos paèios uþduoties rezultatai gali bûti
labai prieðtaringi, vertinimas priklausytø nuo proceso intensyvumo, gebëjimo generuoti idëjas,
nors ir paèias beprotiðkiausias, ir siûlyti jø sprendimo bûdus. Skatintina mokiniø veikla – nuolatinis savo kûrybinio proceso ávertinimas, refleksija.
Pagal temà gali bûti naudojami ir kiti darbo bûdai – iðvyka á koncertà, parodà, kino teatrà
ar spektaklá, susitikimai su menininkais, eksperimentai ir t. t.

MOKOMOJI VERTINIMO UÞDUOTIS
Derinant kalbinæ ir muzikinæ raiðkà kompiuterinëmis muzikos komponavimo programomis sukurti hip-hopo stiliaus kompozicijà, kurios tema – meilës jausmas jaunuolio akimis.
Pateikta uþduotimi siekiama ávertinti 10 klasës mokiniø meninës raiðkos srities gebëjimus.
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Tikrinami esminiai gebëjimai ir pasiekimai.
Sritis
Meninë raiðka

Gebëjimai
1.1. Aktualiuose socialiniuose ávykiuose, asmeninëje patirtyje ir iðgyvenimuose, meno kûriniuose rasti idëjø savo kûrybai.
1.2. Numatyti galimas idëjos ágyvendinimo ir interpretavimo priemones,
raiðkos bûdus, procesus, atlikimo technikas ir medþiagas, uþfiksuoti kûrinio metmenis.
1.3. Ágyvendinti kûrybinius sumanymus naudojant ávairias (tradicines ir netradicines) meninës iðraiðkos priemones, raiðkos bûdus, atlikimo technikas
ir medþiagas.
2.3. Pasinaudoti meno kûriniais kaip ákvëpimo ðaltiniu savo kûrybai.

Uþduoties tikslas – patikrinti mokiniø gebëjimà ágyvendinti muzikinæ idëjà pasitelkus
tinkamas kompiuterines muzikos komponavimo programas. Kartu gali bûti patikrinamas
gebëjimas sukurti eiliuotà tekstà (integravimas su mokiniø gimtosios kalbos þiniomis). Uþduotis
skiriama mokiniams, gerai susipaþinusiems su muzikos kûrimo programomis pateikiant populiarios
muzikos pavyzdþius. Uþduoties kontekstas – ruoðimasis klasës pasirodymui ðv. Valentino dienos
koncerte. Ðis darbas gali bûti skiriamas deðimtokams antrojo pusmeèio pradþioje.
Veiklos didaktika. Panaðaus pobûdþio uþduoèiø mokiniai turi bûti atlikæ per ankstesnius
uþsiëmimus. Prieð atliekant uþduotá, susitariama laikytis tam tikrø kûrimo taisykliø:




Sugalvoti patrauklø kompozicijos pavadinimà, atitinkantá idëjà.
Suformuluoti pagrindinæ literatûrinio teksto mintá – muzikinës kompozicijos
varomàjà jëgà.





Dedikuoti savo kompozicijà konkreèiam asmeniui ar bendraamþiø grupei.
Apgalvoti, kokios muzikinës raiðkos priemonës bus átaigiausios temai atskleisti.
Pasirinkti muzikos leitmotyvà – kurià nors klasikinæ meilës temà, atitinkanèià
numatytà nuotaikà, stilistikà (pavyzdþiui, „Romeo ir Dþiuljeta“, „Karmen“, „Meilës
istorija“, liaudiðka vestuviø daina ir pan.) arba jà sukurti. Leitmotyvo
„ákomponavimas“ á tam tikras muzikinio kûrinio vietas bei plëtojimas atspindës, kaip
mokinys suvokia kûrinio formà.

Veiklos etapai
I pamoka. Organizuojama diskusija „Meilë jaunuolio akimis“, kurià, pageidautina, kad
vestø etikos mokytojas, mokinys, dalyvavæs muzikiniø diskusijø pamokoje, ar pats muzikos mokytojas. Klausomasi skirtingø epochø muzikos meilës tema, pateikiant skirtingas ðio jausmo patirties istorijas (tragiðka meilë – „Romeo ir Dþiuljeta“, didinga meilë – „...“, be atsako – „...“ ,
laiminga –„...“ ir t. t. Ar apie tokià meilæ apskritai kuriama muzika, gal ji tada tampa banali?).
Taikant muzikiniø diskusijø pamokos metodinëse rekomendacijose siûlomus metodus (autorë L.
Navickienë), apibrëþiama asmeninë mokiniø patirtis, kurià galima iðreikðti kûryba. Pamokos pa-
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baigoje pasitelkiamas „minèiø lietus“ mokiniø idëjoms fiksuoti. Mokiniams skiriama savaitë laiko
subrandinti pagrindinæ mintá ir pasirinkti iðraiðkos priemones.
II pamoka. Po savaitës pamokoje aptariamos pasirinktos temos sprendimo gairës. Pasiklausoma turimø pavyzdþiø, tada apsisprendþiama, ar muzikinë kompozicija bus su literatûriniu
tekstu, ar ne. Jei mokinys nori já sukurti, bet mano nesugebësiàs, jis gali ðá darbà atlikti kartu su
draugu arba pritaikyti jau esamà tekstà. Susitariama, kaip bus pristatomi kûrybiniai darbai, ar bus
vertinamas tik kûrybinis darbas, ar ir pristatymas (t. y. áraðytas muzikinis takelis ir „gyvai“ atliekamas deklamuojamasis tekstas). Uþduotá mokiniai atlieka per kitas dvi pamokas. Teksto kûrimas
gali bûti namø uþduotis.
Uþduoties vertinimo principai. Vertinimo kriterijus iš dalies apibrëþia nusistatytos kûrybos taisyklës. Lemiantys veiksniai atitinka iðkeltus mokymo ir mokymosi uþdavinius. Ðios konkreèios uþduoties atveju daugiausia dëmesio buvo skirta lavinti gebëjimà kompiuteriu komponuoti muzikà pagal tam tikras taisykles, todël tikslingas kompiuteriø programø naudojimas ir
savarankiðkas darbas turi lemiamà átakà galutiniam ávertinimui. Papildomai vertinami bendri muzikiniai dalykai – formos ir turinio atitikimas, panaudoto leitmotyvo tikslingumas, iðraiðkos priemoniø pasirinkimo tikslingumas, ritmo dramaturgija, deklamuojamojo teksto ir muzikos ritmikos sutapimas, kûrinio átaigumas.

IKT TAIKYMAS
Ðiame projekte mokiniai daug dirba kompiuteriu, naudodami mokomàsias ir muzikos
kûrimo bei komponavimo programas. Mokomosios programos atlieka paþintinæ integruojamàjà
funkcijà, o muzikos kûrimo ir komponavimo – kûrybinæ. Pristatydami kûrybà mokytojas ir mokiniai taiko bendràsias kompiuterinio raðtingumo þinias. Mokomøjø ir specialiøjø muzikiniø kompiuteriø programø naudojimas padeda ágyvendinti kompozicines idëjas. Daugialypës terpës priemonëmis demonstruojami muzikiniai filmai, koncertø áraðai, skirtingø meno rûðiø ar epochø
pavyzdþiai, filmø siuþetiniø linijø iðtraukos ir pan. Jø pavyzdþiai ákvepia mokinius kurti ir ágyvendinti panaðias idëjas.

MUZIKINIØ DISKUSIJØ PAMOKA
Muzikiniø diskusijø pamoka – tai galimybë besidomintiems menu ir jauèiantiems polinká á muzikà mokiniams aktyviai dalytis meno sukeltais potyriais. Ðia veikla siekiama suteikti galimybæ besiklausantiems muzikos mokiniams suvokti jiems rûpimus klausimus, spræsti aktualias
problemas. Muzikiniø diskusijø pamoka gali padëti á nusikalstamà veiklà linkusiems mokiniams
ar ugdytiniams, iðgyvenantiems negatyvius jausmus, patiems suvokti savo jausmus, perprasti
visuomenëje puoselëjamas vertybes, dorinius idealus ir jais vadovautis. Mokytojas, bûdamas ðios
meninës-diskusinës veiklos pagalbininku, turi galimybæ netiesiogiai padëti mokiniams suvokti
savo problemas, iðreikðti nedeklaratyvø, uþslëptà auklëjimà.
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PROJEKTINIS DARBAS ,,AR LENGVA TEISINGAI PASIRINKTI SAVO
GYVENIMO KELIÀ?“
1. Projektinio darbo paskirtis
Sudaryti galimybæ mokiniams diskutuoti aktualiu gyvenimo kelio bei bûties tikslo pasirinkimo klausimu, nagrinëti ir spræsti su ðia tema susijusias ávairiems amþiaus tarpsniams bûdingas situacijas, drauge susipaþástant su ávairiø meniniø epochø bûdingais bruoþais, þymiausiais
kûrëjais, muzikos, dailës, ðokio, teatro bei groþinës literatûros kûriniais.

2. Didaktinës nuorodos
Sudaromos sàlygos tinkamai mokinio disputo kultûrai bei kalbiniams ágûdþiams
formuotis, taip pat siekiama, kad mokinys mokytøsi gerbti savo ir kito pozicijà, asmeniná
apsisprendimà ir pasirinkimà, demokratinius visuomenës gyvenimo principus; sudaroma galimybë
mokiniams praktiðkai pritaikyti turimas þinias ir ágûdþius natûraliai derinant formuojamà
komunikacinæ patirtá su meno istorijos þiniomis bei ávertinti bendravimo ir bendradarbiavimo
reikðmæ siekiant pasirinktø tikslø; skatinama apmàstyti pasirenkamø pokalbiø temos bei meno
kûriniø tikslingumà ir prasmæ.

3. Mokiniø veikla ir pasiekimai
Veikla

Pasiekimai

Mokiniai susipaþásta su muzikiniø diskusijø pamokoje organizuojamø pokalbiø struktûra ir taikomais
aktyvaus muzikos klausymosi metodais.

1.1. Aktualiuose socialiniuose ávykiuose, asmeninëje patirtyje ir iðgyvenimuose, meno kûriniuose
rasti idëjø savo kûrybai.

Mokiniai kartu su mokytoju aptaria galimas diskusijø
temas ir pasirenka tinkamas.
Mokiniai kartu su mokytoju mokosi numatyti reikiamas vaizdines meno priemones, bûtinas pasirinktoms temoms iliustruoti.

1.2. Numatyti galimas idëjas ágyvendinimo ir interpretavimo priemones, raiðkos bûdus, procesus, atlikimo technikas ir medþiagas, uþfiksuoti kûrinio metmenis.
1.4. Stebëti, koreguoti ir tobulinti pirminá sumanymà.
2.3. Pasinaudoti meno kûriniais kaip ákvëpimo ðaltiniu savo kûrybai. (IS M. 6.1., p. 535, 7.1., p. 535; D.
3.2., p. 525)

Mokiniai dalyvauja pamokos veikloje, suvokia jiems
pateikiamas ávairias meno rûðis.

1.3. Ágyvendinti kûrybinius sumanymus naudojant
ávairias (tradicines ir netradicines) meninës iðraiðkos
priemones, raiðkos bûdus, atlikimo technikas ir medþiagas.
2.2. Iðsakyti savo áspûdþius ir nuomonæ, vertinti kûrinius remiantis sutartais kriterijais. Paraðyti pasirinkto
kûrinio atsiliepimà/analizæ. (IS M. 6.1., p. 535, D.
2.1., 4.1., 4.2.,5.1., p. 525–526, 5.5., p. 526)
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Mokiniai, atlikdami pateiktas uþduotis, mokosi kûrybingai ieðkoti galimø sprendimo bûdø, idëjø ir pavieniui ar grupëmis draugams ir mokytojui pateikti
savo atsakymo variantà.

2.2. Iðsakyti savo áspûdþius ir nuomonæ, vertinti
kûrinius remiantis sutartais kriterijais. Paraðyti
pasirinkto kûrinio atsiliepimà/analizæ. (IS M. 7.1.,
p. 7.1.)
3.1. Apmàstyti, ávertinti ir iðsakyti pastebëjimus apie
savo asmeniná tobulëjimà dël meninës veiklos átakos.

Mokiniai ar jø grupës skatinami pristatyti draugams
savarankiðkai pasirinktas diskusijø temas ir uþduotis.

2.2. Iðsakyti savo áspûdþius ir nuomonæ, vertinti kûrinius remiantis sutartais kriterijais. Paraðyti pasirinkto
kûrinio atsiliepimà/analizæ. (IS M.8.1., p. 536, 7.1.,
p. 535)
1.5. Pasirinkti ir atlikti atitinkantá polinkius ir galimybes vaidmená meniniame projekte. Pristatyti savo kûrybos rezultatus.

Mokiniai mokosi vertinti ir aptarti savo vestas diskusijas, jø aktualumà, pateiktus meninës veiklos nuostatø sprendimus, jø kûrybiná meniná lygá. Kartu su
mokytoju mokosi ávardyti savo diskusijø metu atskleistas silpnybes, ieðko bûdø, kaip iðplëtoti savo kalbësenos bei diskusinius gebëjimus.

3.1. Apmàstyti, ávertinti ir iðsakyti pastebëjimus apie
savo asmeniná tobulëjimà dël meninës veiklos átakos.
3.2. Numatyti ir apibûdinti saviraidos siekius; pasinaudojant gráþtamuoju ryðiu iðkelti tikslà numatytam laikotarpiui.

4. Mokomosios priemonës, rekomenduojama techninë bazë
Muzikiniø diskusijø pamokai reikalinga patalpa, kurioje yra garso atkûrimo ir vaizdo
demonstravimo áranga. Mokytojui bus reikalingos ðios metodinës priemonës: muzikos kûriniai,
dailës reprodukcijos, groþinës literatûros kûriniai, visuomenës, kultûriniø aktualijø leidiniai (laikraðèiai, þurnalai), muzikologinio ar menotyrinio pobûdþio vaizdinë medþiaga (muzikos instrumentø notacijos, dailës technikø, kompoziciniø sprendimø pavyzdþiai, kûrëjø asmenybæ bei gyvenimà iliustruojanèios nuotraukos ar reprodukcijos).

TAIKOMØ METODØ PAVYZDÞIAI
Siekiant sustiprinti mokiniø mokymosi motyvacijà svarbu parinkti tinkamus metodus.
Projektinëje veikloje taikomi aktyvaus mokymosi asmeninës prasmës ir emocinio imitavimo metodai.
Svarbu, kad mokiniai þinotø naudojamø metodø sàlygojamas keturias ðios pamokos dalis ir nurodytø
joms keliamus reikalavimus: 1) ávadinës informacijos pateikimas – su konkreèiu ávykiu, uþduotimi, epocha,
menamo Herojaus gyvenimo faktais susijusios þinios; 2) meninës veiklos nuostata – klausimai pateikiami
prieð klausantis muzikos ar nagrinëjant kitos meno rûðies kûriná, á kuriuos atsakyti negalima nesuvokus
kûrinio; 3) muzikos klausymasis ar kitos meno rûðies suvokimas; 4) dorinis disputas – su meninës
veiklos nuostata susijusiø klausimø aptarimas, nagrinëjimas, kurio metu mokiniai dirba grupëmis,
klauso, analizuoja muzikinës kûrybos pavyzdþius, juos aptaria, diskutuoja tarpusavyje ir su mokytoju,
iðsako savo áspûdþius. Pamokø turiná reikëtø sieti su aktualiomis mokiniø gyvenimo temomis.
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MOKOMOSIOS VERTINIMO UÞDUOTYS
Mokomoji vertinimo uþduotis „Ar visada broliai ir seserys yra geriausi draugai“
Ávadinë informacija. Mokytojas trumpai apþvelgia Renesanso epochos savitumus, pagrindinius literatûros, architektûros, dailës bruoþus ir kiek plaèiau pristato vieno ryðkiausiø ðios epochos dailininko Albrechto Diurerio gyvenimà. ,,Albrechtas gimë netoli Niurnbergo esanèiame
maþame Vokietijos kaimelyje, gausioje – 18 vaikø ðeimoje. Nepaisant vargingos materialinës padëties, du vyresnieji Diureriø sûnûs – Albertas ir Albrechtas – labai norëjo mokytis ir nuolat apie
tai svajojo. Taèiau abu suprato, kad dviejø vaikø mokslinimas vargingai ðeimai – neágyvendinamas uþdavinys. Tad jie nusprendë mesti burtus. Kam kris moneta – tas vaþiuos studijuoti á Niurnbergo akademijà, o kam herbas – tas 4 metus uþdirbinës besimokanèiajam pinigus. Laimë nusiðypsojo Albrechtui, o Albertui teko sunkiai pluðëti pavojingose ðachtose. Albrechtas puikiai mokësi, jo darbai tapo sensacija ir buvo brangiai pardavinëjami, jis netruko iðgarsëti. (Demonstruojami þymiausi dailininko darbai.) Baigæs mokslus jis gráþo namo ir surengë padëkos pietus brolio
ir tëvø garbei. Þemai nusilenkæs savo broliui Albertui, Albrechtas pasiûlë dabar jam eiti mokytis.
Siûlomi klausimai. Kokia galëtø bûti meninës veiklos nuostata ir ar bûtø galima veikloje
panaudoti ávairias meno rûðis? Kokias temas galima bûtø nagrinëti disputo metu? Kokias kûrybines uþduotis diskusijø metu bûtø galima pateikti?
Atsakius á minëtus klausimus, mokytojas gali pateikti savo uþduoties sprendimo variantà. Meninës veiklos nuostata. ,,Ðis skambësiantis kûrinys perteiks dailininko brolio Alberto reakcijà
á pasiûlymà: gal jis labai apsidþiaugë, nes vis dar troðko mokytis? Gal jis jau manë esàs nevertas
siekti mokslo šviesos? O gal jums kils kitas atsakymo variantas?“
Muzikos klausymas. Mokytojas gali pasirinkti minoriná Renesanso ar kitos epochos tinkamà kûriná.
Disputas. ,,Taip, iðties brolio atsakymas buvo kupinas skausmo ir liûdesio. Jis atsisakë
vaþiuoti mokytis, nes jo pirðtai buvo ne kartà sulauþyti, rankos nuo dideliø svoriø kilnojimo
drebëjo. Jis nebûtø galëjæs nulaikyti teptuko ar ant drobës nubrëþti lygios linijos. Yra þinoma
ðimtai Albrechto Diurerio darbø, taèiau pats þymiausias – suþalotos brolio rankos, sudëtos delnais á virðø ir nukreiptos á Dangø. Sakoma, kad broliai ir seserys – tai Dievo paskirti patys artimiausi draugai. Kodël kartais ðie vieno lizdo paukðèiai bûna pritvinkæ vienas kitam pykèio ir
pavydo? Kaip ðià draugystæ padaryti neiðardomai tvirtà? Kas tam turi didelës átakos? Kas lemia
þmogaus svajoniø iðsipildymà?
Diagnostinë vertinimo uþduotis
Ði uþduotis skirta mokinio ar jø grupës organizuotai diskusijai vertinti. Procesas susideda ið trijø etapø:

Muzika
45

Vertinama, kaip diskusijos dalyviai stebi draugø paèiø sukurtos ar mokytojo pasiûlytos
temos pateikimà, uþduoèiø novatoriðkumà, kûrybiðkumà, pasirinktas meno rûðis, kalbos kultûrà, paties disputo ir jo organizavimo sklandumà;
Ávertinama, kai mokiniai ir mokytojas uþfiksuoja siekiamybes, t. y. pamokos pradþioje
aptartø kriterijø ágyvendinimo kokybæ ir priima reikiamus sprendimus;
Ásivertinama, kai pats diskusijø organizatorius ar jø grupë vertina savo darbà pagal aptartus kriterijus.
Pamokos pavyzdys. Chromotipai. Kodël svarbu þmogui paþinti save? Kaip visada išlikti
jaunam savo vidumi?“
Ávadinë informacija. ,,Mes kalbëjome apie muzikos ir dailës sàsajas, prisiminëme M. K.
Èiurlioná, R. Vagnerá, A. Ðionbergà, t. y. tuos kompozitorius, kurie gebëjo ne tik kurti muzikà, bet
ir pieðti. XX amþiui apskritai bûdinga menø integracija. Ðià tendencijà gali pailiustruoti, pavyzdþiui, grafinës muzikos atsiradimas, kai jos atstovø – V. Hellermanno, A. Logotheti, R. Morano –
kûriniø partitûros primena vaizdingus grafikos darbus (demonstruojami minëtø dailininkø kûriniai). Taèiau meno rûðiø integracija pasireiðkë ne tik taip. Beveik kiekviena meno ðaka stengësi
,,iðspinduliuoti” kitai meno rûðiai bûdingas savybes. Ðtai kodël M. K. Èiurlionio, K. Ðimonio, V.
Ternerio, G. Klimto bei kitø dailininkø dailës reprodukcijos ëmë ,,skambëti” (gali bûti demonstruojami ðiø dailininkø kûriniai).
Muzika ir spalvos turi ir daugiau sàsajø: gamà sudaro 7 natos, o vaivorykðtæ – 7 spalvos;
yra 3 pagrindiniai (pastovûs) gamos laipsniai (pirmas, treèias, penktas) ir 3 pagrindinës spalvos –
raudona, geltona, mëlyna; pastovius gamos laipsnius yra lengviau dainuoti, jie pasiþymi tvirtu,
vyriðku charakteriu, ir grynos spalvos taip pat yra intensyvios bei ryðkios.
Garsus ðveicarø psichiatras Maksas Liuðeris ðios srities mokslà papildë nauja ,,chromotipo” sàvoka (gr. „chroma“ – spalva). Mokslininkas susiejo þmogaus elgesá su gamta, jos ciklais. Nekintantys du veiksniai – diena ir naktis – lëmë mëlynos spalvos sàryðá su nakties ramybe, geltonos –
su saulëta diena, raudona priminë ugná, kraujà, medþioklæ, o þalia – saugø ir ramø gamtos prieglobstá. Taigi, jo manymu, genetiðkai nulemtà raudonà, mëlynà, geltonà ar þalià chromotipà lëmë
þmogaus gyvybinës veiklos pobûdis bei jo vyraujanti emocinë bûsena. Remiantis pastebëtais dësningumais, gimë idëja suskirstyti þmones á 4 chromotipus. Makso Liuðerio nuomone:



mëlyni þmonës trokðta ramybës, harmonijos, vienybës. Labiausiai bijo monotonijos
ir vienatvës. Jie yra jausmingi, áþeidûs, jautrûs, ðvelnûs, taikûs, supratingi, nepakeliantys skandalø, necenzûriniø þodþiø, linkæ á melancholijà (tarp mëlynøjø didþiausias saviþudybiø procentas). Tokie þmonës mëgsta neðioti neryðkiø spalvø, neekstravagantiðkus drabuþius.



geltonieji yra smalsûs, trokðtantys naujoviø, permainø, nerûpestingi, siekiantys nepriklausomybës, bijantys praradimø ir rûpesèiø. Jø jausmai greita kinta, tad gali
tapti ákyrûs ir neramûs.
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raudonieji siekia nugalëti, patirti sëkmæ, daryti kitiems þmonëms átakà. Jie greitai susierzina ir pavargsta, taèiau visada siekia naujø þiniø, áspûdþiø, pojûèiø, nori ásigyti
kelias profesijas, demonstruoja didelá troðkimà kà nors veikti, organizuoti.



þalieji yra pasitikintys savimi, siekia visuomenës pasitikëjimo, patogios padëties bei
prestiþo. Juos labiausiai baugina kliûtys ir apribojimai, prievarta. Tokius þmones vilioja ritualai ir titulai, jie pasiþymi uþsispyrimu, vidine energija, iðtverme, stengiasi
viskà daryti pagal savo ar kitø sugalvotas taisykles. Jie apsukrûs, darbðtûs, kruopðtûs, mëgsta pamokslauti ir mokyti, ið aplinkiniø reikalaudami þavëjimosi ir meilës.

Meninës veiklos nuostata. Pasiklausykite kûrinio ir nuspræskite, kokio þmogaus chromotipo charakteristikà netrukus perteiks ðios muzikinës intonacijos? Koks tai – mëlynas, geltonas,
raudonas ar þalias þmogus? Atkreipkite dëmesá á kûrinio tempà, dermæ, atlikimo ðtrichus. Pagal
juos nuspëkite, koká amþiaus tarpsná – vaikystæ, jaunystæ, brandà ar senatvæ – iðgyvena mûsø
menamas herojus? Koks jo vidinis pasaulis?
Muzikos klausymas1. A. Navickas. Preliudas styginiø kvartetui „Rudenëjant…”
Dorinis disputas. „Kà mûsø nagrinëjamoje situacijoje galëtø simbolizuoti ðio kûrinio styginiø
kvartetui programinis pavadinimas? Sakoma, jog senatvë ateina tada, kada numirðta dràsa gyventi.
Kaip visà gyvenimà išsaugoti ir puoselëti tà dràsà? Kokios bûdo savybës tam reikalingos? Ið pateiktø
paveikslø reprodukcijø iðrinkite tas, kurios galëtø iliustruoti mûsø mëlynà þmogø. Yra tokiø þmoniø,
kurie visais amþiaus tarpsniais traukia kitus tarsi magnetas. Nors ir pabalæ kaip obelys jie bûna apsupti
vaikø ir anûkø, norinèiø pasëdëti greta, pasidalyti savo dþiaugsmais ir rûpesèiais. Ar galima iðmokti
bûti tokiais þmonëmis? Gal tai likimo dovana? O gal dvasinio tobulëjimo aukðtumø pasiekimo rezultatas? Kokius þinote aforizmus apie iðmintá, teigiamà gyvenimo patyrimà, meilæ gyvenimui ir t. t.
Diagnostinës vertinimo uþduoties klausimai. Kaip buvo pateikta ávadinë informacija? Ar mokinys sklandþiai reiðkë savo mintis, ar tinkamai parinko dailës reprodukcijas? Kaip buvo pateikta
meninës veiklos nuostata? Ar mokiniams ji buvo suprantama? Kaip buvo klausomasi muzikos?
Kaip buvo organizuotos diskusijos? Ar buvo gerbiama kitaip mananèiøjø nuomonë? Ar mokiniai
sklandþiai reiðkë savo mintis? Ar visi norintieji galëjo pasisakyti? Ar nebuvo grubiai kritikuojama
kitaip màstanèiøjø nuomonë? Ar disputo metu nagrinëjamos temos buvo aktualios? Ar kûrybines
uþduotis atliko visi mokiniai, ar jø grupës? Ar jos buvo tinkamai perskaitytos ir pademonstruotos?
Mokiniø ásivertinimo uþduotis
Ðiai uþduoèiai atlikti reikia turëti filmavimo kamerà. Mokiniai ar mokytojas gali nufilmuoti organizuotas diskusijas ir vëliau, matydami save ið ðalies (stebëdami vaizdo áraðus), objektyviai ávertinti. Daugiausia dëmesio turëtø bûti kreipiama pastangoms, atlikto darbo kûrybiðkumui, sklandumui, kalbos kultûrai bei gebëjimui reikðti savo mintis ir nuomonæ.

1

Ðiuo atveju pasirenkamas gana lëto tempo, maþorinis, nuteikiantis màstyti kûrinys. Taèiau diskusijø organizatorius gali
rinktis toká kûriná, kokià temà toliau jis numato nagrinëti.
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IKT TAIKYMAS
Muzikiniø diskusijø pamokoje galima sëkmingai naudoti áprastines kompiuterines demonstravimo, pavyzdþiui, Microsoft Power Point, specialias mokomàsias, pavyzdþiui, New Groowe Dictionary of Music, Musical instruments, The Dums: http://www.theDums.com, Enciklopedia
Encarta, www.questia.com, modeliavimo – muzikos kûrimo bei demonstravimo programas, pavyzdþiui, Music Maker, Dance‘e‘Jay, Frooty loops, Sibelius, Maestro, Finale ir kt. Naudodamas komponavimo programas kiekvienas mokinys gali iðbandyti jëgas muzikos kûrybos srityje, o demonstracinës programos teikia naujø galimybiø vaizdþiai, ádomiai, integruotai paþinti pasaulio meno
paveldà.
IKT techninës priemonës, pavyzdþiui, vaizdadiskis, interaktyvioji rašomoji lenta, kompiuteris su interneto prieiga, projektorius ir ekranas muzikiniø diskusijø pamokoje padeda pateikti ávairià meninæ ar istorinæ informacijà, kaip antai demonstruoti diskusijoms ar meninës veiklos
nuostatos uþduotims reikalingus skirtingø meno rûðiø ar epochø pavyzdþius, filmø siuþetiniø
linijø iðtraukas ir pan.

Ðokis
48

ÐOKIS
KÛRYBINIS ÐOKIS
Siekiant sudominti mokinius patraukliomis meninës veiklos formomis ir didinti jø pasirinkimo galimybes siûlomi projektiniai ðokio darbai, skirti aktyvinti mokiniø kûrybinius ðokio
gebëjimus ir plëtoti jø psichofizines galias. Ðokio projektiniai darbai skirti mokiniams, turintiems
ávairios ðokio patirties ir mokiniams, visai neturintiems jokios ðokio patirties, t. y. nusprendusiems iðmëginti savo galias naujoje, jiems nepaþástamoje meninëje veikloje. Mokiniai, pasirinkæ
ðokio projektinius darbus, galës remtis savo individualiu judëjimo stiliumi, neatsiþvelgiant á tai,
ar jis yra susietas su ðokio kalba, ar ne. Tikimasi, kad mokiniai, supaþindinti su galimais judëjimo
stiliais, ðokio elementø taikymo galimybëmis, ieðkodami savo judëjimo stiliaus, atskleis prigimtines judëjimo galias ir galës jas plëtoti ðokio kalba. Ðiø dienø jaunimo kultûrinio gyvenimo realijos
rodo, kad 14–19 metø mokiniai maþai domisi tautos tradiciniu, klasikiniu akademiniu ar pasaulio
paveldo menu. Tai lemia ne tik plûstantis ið vakarø ðiuolaikinis menas, mûsø aplinkoje paplitæs
popmenas, bet ir netinkami ugdymo metodai, taikomi ðokio pamokose, kai ugdymo procesas
tampa repeticija, pasiruoðimu mokyklos koncertams, ðokiø konkursams ar panaðiai.
Atsiþvelgiant á ðias problemas siûloma mokiniams teikti kuo daugiau mokomosios medþiagos, susietos su jø artimiausia kinestetine aplinka, pamëgtais ðokio stiliais, turima ðokio patirtimi, kuri gali bûti ágyta tiek papildomojo ugdymo ástaigose, tiek ir klubuose ar diskotekose. Turimà jaunimo pamëgtø ðokiø (pavyzdþiui, hip-hopo, funky, breiko, disco, gatvës ðokiø) patirtá
naudoti kaip atspirties taðkà supaþindinant mokinius su tradiciniais liaudies, pramoginiais ðokiais, istorinio, ðiuolaikinio ir kitais ðokio þanrais.
Siûlomi ðokio projektiniai darbai leidþia ugdomàjá procesà ðokio pamokose giliai diferencijuoti ir individualizuoti. Remiantis mokiniø turima ðokio patirtimi ir interesais, jungti mokinius
á grupes ir teikti jiems kûrybinius projektus, pavyzdþiui:



á grupæ suburti mokinius, kurie turi panaðià, tarkim, hip-hopo ðokio, patirtá ir pateikti jiems kûrybinæ uþduotá, kad jie ið þinomø ðokio judesiø sukomponuotø savo
ðokio kompozicijà (projektiniai darbai „Gatvës judesio instaliacija“, „Miesto ritmai“);



á grupæ suburti mokinius, turinèius skirtingø ðokio þanrø patirties, tarkim, hip-hopo, liaudies ir ðiuolaikinio ðokio, ir pateikti jiems kûrybinæ uþduotá, kad jie suderintø
skirtingø ðokio þanrø ðokiø þingsnius vienoje naujoje ðokio kompozicijoje (projektiniai darbai „Mes skirtingi ir panaðûs“, „Amþiø sandûroje“);
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á grupæ suburti mokinius, turinèius ðokio patirties (nesvarbu, kokio ðokio þanro) ir
neturinèius jokios ðokio patirties, ir jiems pateikti kûrybinæ uþduotá, kad turintieji
ðokio patirties jà perteiktø neturintiesiems ir pabandytø sukurti naujà ðokio kompozicijà (projektiniai darbai „Vieni kitiems“, „Atpaþink mane“);



á grupæ suburti mokinius, kurie domisi IKT, ir pasiûlyti fiksuoti klasës draugø kuriamø ir atliekamø ðokio kompozicijø vaizdo medþiagà ávairioje aplinkoje (klasëje, gamtoje, miesto aikðtëje ir kt.), jà apdoroti kompiuteriø programomis, modeliuoti naujas
virtualias ðokio versijas (projektiniai darbai „Videoðokis“, „Ðokio virtualûs atvirukai“);



á grupæ suburti mokinius, kurie nëra linkæ ðokti (neturi nei patirties, nei noro), taèiau nori susipaþinti su ðokio menu já stebëdami, pateikti jiems kûrybinæ uþduotá:
stebëti draugø ar profesionalø ðoká (atliekamà „gyvai“ ar vaizdo medþiagà), aptarti ir
pateikti savo nuomonæ þodþiu ir/ar raðtu, organizuoti diskusijas (projektiniai darbai
„Ðokio kritikø klubas“, „Ðokio forumas“).

Ugdymo proceso pradþioje remiamasi turimos mokiniø ðokio patirties analize, konstruojamas tolesnis ugdymo procesas, siekiant supaþindinti mokinius su kitais ðokio þanrais. Toliau
mokomoji medþiaga (pavyzdþiui, lietuviø liaudies ðokio þingsniai, jø deriniai, ðokiai, ðokio istorijos faktai, ðiuolaikinës ðokio formos) per kûrybines uþduotis siejama su mokiniø turima ðokio
patirtimi. Ðiuo atveju galimos ávairios veiklos formos, pavyzdþiui:



mokiniai susiskirsto á grupes pagal pasirinktus vaidmenis (pavyzdþiui, choreografø
grupë kuria ðokius; ðokëjø grupë atlieka ðoká; operatoriø grupë filmuoja ðoká; kritikø
grupë stebi ir analizuoja ðoká). Dvi tris pamokas mokiniai kuria, atlieka ir analizuoja
sukurtà ðokio kompozicijà. Paskui pasikeièia vaidmenimis ir iðbando naujas veiklas;



mokiniai individualiai renka medþiagà (internete, bibliotekose) apie pasirinktà ðokio
þanrà, þymø atlikëjà ar kûrëjà, pateikia surinktos medþiagos interpretacijà (þodþiu,
raðtu, spalva ar judesiu). Interpretacijos jungiamos á vienà kompozicijà, kurios tematika ir forma iðsirutulioja ið mokiniø pasirinkimø ir apibendrinimø, – tai gali bûti
straipsnis mokyklos internetinëje svetainëje, laikraðtyje, paveikslø paroda ar judesio
spektaklis;



mokiniai organizuoja kûrybiná ðokio projektà jaunesniems mokiniams (t. y. mokosi
mokydami kitus). Numato projekto idëjà (gali sieti su kalendorinëmis ðventëmis,
mokyklos ávykiais, jaunesniø mokiniø mokomàja kitø dalykø medþiaga ir pan.), ávairiø
veiklos etapø trukmæ, darbø pristatymo formà, vietà ir laikà. Kartu su jaunesniais
mokiniais kuria ir pristato kûrybà.
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PROJEKTINIS DARBAS ,,MES SKIRTINGI IR PANAÐÛS“
1. Projektinio darbo paskirtis
Pasirinkæ ðá projektiná darbà mokiniai susipaþins ir iðbandys ávairius ðokio þanrus (liaudies ðokio, ðiuolaikinio ðokio) ir stilius (hip-hopo, gatvës, breiko), kuriø pasiûla priklausys nuo
turimos mokiniø ðokio patirties (kas kokius ðokius yra ðokæs, lankæs bûrelius, kolektyvus).

2. Didaktinës nuorodos
Svarbu, kad mokiniai aktyviai dalytøsi turima ðokio patirtimi, skatinti juos perteikti savo
patirtá kitiems, kartu ágyjant naujos patirties dar neiðbandytame ðokio þanre, stiliuje. Veiksmingiausia,
jei mokiniai pasiskirstytø grupëmis, kuriose bûtø bent po vienà skirtingà ðokio þanrà ar stiliø þinantá
mokiná, geriausia, jei keturiø mokiniø grupëse bûtø du ðokio þanrus iðmanantys mokiniai, nes
subûrus daugiau mokiniø bus sunku suderinti jø veiklà ir rasti sàlyèio taðkø.

3. Mokiniø veikla ir pasiekimai
Veikla

Pasiekimai

Mokiniai pristato (papasakodami, parodydami) draugams ir mokytojui savo mëgstamà judëjimo ar ðokio
stiliø, þanrà.

1.1. Aktualiuose socialiniuose ávykiuose, asmeninëje
patirtyje ir iðgyvenimuose, meno kûriniuose rasti idëjø savo kûrybai. (IS Ð. 3.3., p. 544)

Mokiniai grupëse numato, kaip derins ir jungs skirtingus ðokio stilius, þanrus, kokia kryptimi bus derinami ðokio þingsniai ir judesiai.

1.2. Numatyti galimas idëjos ágyvendinimo ir interpretavimo priemones, raiðkos bûdus, procesus, atlikimo technikas ir medþiagas, uþfiksuoti kûrinio metmenis. (IS Ð. 2.2., p. 544)
1.3. Ágyvendinti kûrybinius sumanymus naudojant
ávairias (tradicines ir netradicines) meninës iðraiðkos priemones, raiðkos bûdus, atlikimo technikas ir
medþiagas. (IS Ð. 1.1 ir 2.2., p. 544)
1.4. Stebëti, koreguoti ir tobulinti pirminá sumanymà. (IS Ð. 2.4., p. 544)

Mokiniai grupëse mokosi tos grupës nariø pateikiamø ðokio þingsniø ir judesiø, jungia ir derina, ieðkodami naujø sàlyèio taðkø.
Mokiniai analizuoja, tariasi su mokytoju apie skirtingø ðokio þanrø jungimo galimybes, atlieka reikiamus pakeitimus.
Mokiniø grupës pristato sukurtas ðokio kompozicijas. Jei mokiniai iðreiðkia norà, jø sukurtos kompozicijos gali bûti suderintos ir pristatytos bendrame mokyklos renginyje.
Kompozicijos aptariamos ir vertinamos tiek mokiniø, tiek mokytojo pagal projektinës veiklos pradþioje
aptartus kriterijus.
Mokiniai analizuoja ir bando ávardyti bendro darbo
naudà, savo indëlá á bendrà darbà.
Mokiniai apmàsto ir iðsako savo pojûèius (susikaustymo, nejaukumo, judesiø nekoordinavimo) ir jø prieþastis. Aptaria tai su mokytoju ir ieðko bûdø, kaip
iðplëtoti psichofiziná laisvumà.

1.5. Pasirinkti ir atlikti atitinkantá polinkius ir galimybes vaidmená meniniame projekte. Pristatyti savo kûrybos rezultatus. (IS Ð. 4.1., p. 544)
2.2. Iðsakyti savo áspûdþius ir nuomonæ, vertinti kûrinius remiantis sutartais kriterijais. Paraðyti pasirinkto
kûrinio atsiliepimà/analizæ. (IS Ð. 3.2., p. 544)
3.1. Apmàstyti, ávertinti ir iðsakyti pastebëjimus apie
savo asmeniná tobulëjimà dël meninës veiklos átakos. (IS Ð. 3.3., p. 544)
3.2. Numatyti ir apibûdinti saviraidos siekius; pasinaudojant gráþtamuoju ryðiu iðkelti tikslà numatytam laikotarpiui. (IS Ð. 3.3., p. 544)
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4. Mokomosios priemonës, rekomenduojama techninë bazë
Kompaktiniø plokðteliø grotuvas, muzikos áraðai, vaizdo kamera, vaizdo áraðai (ávairiø
ðokio þanrø ir stiliø pavyzdþiai), vaizdo ar vaizdadiskiø leistuvas.

TAIKOMØ METODØ PAVYZDÞIAI
Tradiciniai mokymo metodai, taikomi šokio pamokose, kai mokytojas rodo šokio þingsnius, o mokiniai juos kartoja ir taip mokosi šokti (tiksliau – mokosi ávairiø ðokiø) yra neefektyvûs,
kai kalbame apie mokinius, kurie nesidomi ðokio menu ar tiesiog bijo ðokti dël ávairiø prieþasèiø
(pavyzdþiui, yra nepatenkinti savo kûno sudëjimu, bijo draugø paðaipos, bijo patirti nesëkmæ,
nes niekada nëra ðokæ, neþino, kaip tà daryti ir pan.). Daþnai mokinius glumina ir tai, kad mokytojas gerai atlieka ðokio þingsnius, o mokinys, stebëdamas mokytojà, nusprendþia, kad jam nepasiseks taip gerai atlikti. Todël mokiniai vengia ðokti, nes nesitiki sëkmës. Þinoma, kûrybinis procesas reikalauja dar didesnio atvirumo, taèiau jis suteikia ir daugiau laisvës bei galimybiø naudoti
savo prigimtines fizines galias, o ne kanonizuotus ávairiø þanrø ðokio judesius, reikalaujanèius
tam tikros atlikimo technikos.
Siekiant stiprinti mokiniø mokymosi motyvacijà (ne tik ðokio dalyko, bet ir kitose ugdymo srityse) svarbu parinkti tinkamus metodus. Dëmesys turëtø bûti sutelkiamas mokinio prigimtiniam judëjimo stiliui, kurá sàlygoja jo fizinis kûno sudëjimas bei turima ðokio patirtis. Pabrëþiami natûralaus judëjimo principai, skatinant mokinius atrasti ar susikurti savo ðokio kalbà, t. y.
iðmokti suvokti ir reikðti pagrindinius ðokio elementus (judesá, erdvæ, ritmà, judesio jëgà, kaità),
juos sieti á darnià visumà. Kai mokinys tyrinëdamas susipaþásta su savo kûno judëjimo ypatybëmis, ðokio elementais, kûrybos principais, vëliau galima supaþindinti ir su ávairiais ðokio þanrais,
jø ypatumais, atlikimo stiliais. Ypaè svarbu pateikti nedidelës apimties, nedaug laiko sànaudø ir
pastangø reikalaujanèias uþduotis. Kûrybiniai projektiniai darbai turëtø trukti tris keturias pamokas, kad mokiniai galëtø greitai pasiekti rezultatø. Skatintina siûlyti trumpas kûrybines judesio tyrinëjimo uþduotis, kurias bûtø galima atlikti vienos pamokos metu, t. y. sukurti, parodyti ir
aptarti kompozicijà klasëje. Svarbu átraukti mokinius á uþduoèiø rengimo ir vertinimo procesà.
Siûlydami temas, veiklas mokiniai aktyviai ásitrauks ir á atlikimo procesà, nes jø siûlymai jiems
patiems bus aktualûs ir prasmingi.
Darbas veiksmingas, kai mokiniai dirba grupëse. Jie jauèiasi saugesni, galëdami pasitarti
su draugais, kartu judëti. Nëra tinkama, kai mokytojas stovi prieð klasæ ir rodo judesius. Daþnai
mokiniai, stovintys gale, ne viskà mato, ne visada spëja ir todël neásitraukia á vyksmà. Organizuojant darbà grupëmis, mokytojas tampa pagalbininku, patarëju, mokiniai nebelygina savo ir mokytojo gebëjimø, o tariasi ir kartu mokosi. Ypaè atsargiai reiktø elgtis, kai kalbame apie pasirodymus. Ne visus mokinius skatina tai, kad bus pasirodymas. Vieni mokiniai mielai ðoktø, jei tik
nereikëtø pasirodyti. Kitiems pasirodymas yra paskata mokytis ir dalyvauti. Tad ðioje situacijoje
reikëtø jautriai reaguoti á mokiniø norus ir neversti jø pasirodyti, jei jie to nenori.
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Siûlomi projektiniai ðokio darbai padës spræsti ne tik metodø pasirinkimo problemas,
bet ir iðplës mokiniø ir mokytojø pasirinkimo galimybes. Jie padës mokiniams susieti ágyjamas
þinias su jau turima patirtimi, jiems artimà gyvenimo kinestetinæ aplinkà ir ðokio kultûrà susieti
su tautos ir pasaulio kultûriniu paveldu. Padës suvokti, kad ádomi ir prasminga yra ne tik jø
kasdienë veikla, bet ir dalykai, prapleèiantys tos veiklos ribas. Siûlomi ðie ðokio kûrybiniø projektiniø darbø metodai: aptarimai ir diskusijos, ðokio forumai, konferencijos, kûryba grupëse, vaidmenø þaidimai, IKT naudojimas, videoðokis, iðvykos, ðokis gamtoje.

MOKOMOJI VERTINIMO UÞDUOTIS
Uþduotis
1. Mokomoji: ðokio
elementø (pavyzdþiui, erdvës ir tempo) paþinimas

Uþduoties apraðymas

Trukmë

Pasiekimai

1.1. „Ðeimyna“: mokiniai grupëse aptaria 15 min.
savo ðeimos nariø ûgá (aukðtas tëtis, vidutinio ûgio mama, gunktelëjæ seneliai, að pats,
maþa sesuo, ðliauþiojantis kûdikis brolis),
tyrinëja jø judëjimo erdvëje lygmenis (aukðtai – þemai – per vidurá), kuria grupëse judesiø sekas bei kompozicijas, kuriose bûtø
parodomi ávairûs erdvës lygmenys bei judëjimo kryptys.

1.1. Aktualiuose socialiniuose
ávykiuose, asmeninëje patirtyje
ir iðgyvenimuose, meno kûriniuose rasti idëjø savo kûrybai.

2.1. „Virsmas“: mokiniai pavieniui apmàs- 30 min.
to galimus temos perteikimo variantus (siuþetinis, nesiuþetinis), pasirenka ðokio stiliø. Improvizuoja (1–2 min.) po vienà arba
po keturis, kiti stebi. Aptariamas ir ávertinamas uþduoties atlikimas bei mokinio pojûèiai ir áspûdþiai. Palyginama su anksèiau
atliktomis uþduotimis, siekiant ávertinti individualià paþangà.

1.2. Numatyti galimas idëjos
ágyvendinimo ir interpretavimo
priemones, raiðkos bûdus,
procesus.
1.3. Ágyvendinti kûrybinius
sumanymus naudojant ávairias
meninës iðraiðkos priemones,
raiðkos bûdus, atlikimo
technikas.
2.2. Iðsakyti savo áspûdþius ir
nuomonæ, vertinti kûrinius
remiantis sutartais kriterijais.

1.3. Ágyvendinti kûrybinius sumanymus naudojant ávairias
(tradicines ir netradicines) meninës iðraiðkos priemones, raiðkos bûdus, atlikimo technikas ir
1.2. „Kelias á mokyklà“: mokiniai grupëse 15 min. medþiagas.
aptaria savo kelià á mokyklà, kaip jie eina, vaþiuoja (dviraèiu, automobiliu), paiso kelio þenklø, sustoja, paskuba. Grupëse
naudodami ávairius judëjimo tempus komponuoja judesiø sekas.
2. Vertinimo (improvizavimas pavieniui, ðokio elementø naudojimas)

Mokiniai po kiekvienos veiklos ávertina savo patyrimà, pasiekimus ir pokyèius, aptardami tai grupëse ir su mokytoju. Mokiniai analizuoja vienas kito kûrybà ir ávertina pagal kriterijus,
aptartus prieð darbo pradþià, kaip sekësi organizuoti darbà, ar iðraiðkinga ðokio kompozicija, kaip
panaudoti ðokio elementai joje. Mokytojas po kiekvienos veiklos iðsako savo pastebëjimus ir siûlo
mokiniams kryptis, kaip siekti uþsibrëþtø tikslø. Kiekviena veikla ir kûrybinis rezultatas vertinamas pagal aptartus kriterijus, pabrëþiant pastangas ir procesà.
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Uþduoties atlikimo ávertinimo pavyzdys. Ávertinant galima naudoti simbolius (pavyzdþiui,
„1“ – patenkinamai, „2“– gerai, „3“– labai gerai) arba „atliko“ ar „neatliko“.
Apraðymas

Vertinimo
kriterijai
1. Kûrybinës idëjos perteikimas

Ávertinimas

Pasirinkti tinkami judesiai perteikti temà.
Judesiai ne visi parinkti perteikti temà, kai kurie atsitiktiniai.
Pasirinkti judesiai nesusieti su perteikiama tema.

2. Erdvës naudojimas

Veiksmingai naudoja erdvæ (vertikalius ir horizontalius planus, ávairias kryptis, lygmenis).
Ne visada veiksmingai naudoja erdvæ (uþsibûna vienoje vietoje,
nenaudoja vertikalaus judëjimo).
Nenaudoja erdvës (juda stovëdamas vietoje, sukasi apie savo aðá
arba visà laikà veidu á þiûrovus).

3. Ritmo perteikimas

Judesiai ritmiðki.
Judesiø ritminë struktûra neaiðki.
Juda chaotiðkai, neperteikdamas ritmo.

4. Tempo perteikimas

Derina ávairius judëjimo tempus (greità, lëtà ir vidutiná), greitëjantá
ir lëtëjantá judëjimà, judëjimà ir nejudëjimà.
Juda vidutiniu tempu.

5. Judesio jëgos
perteikimas

Sklandþiai keièia ir derina judesio jëgos kokybes (naudoja plaèius
ir siaurus, tiesius ir banguotus, didelius ir maþus judesius).
Perteikia judesio jëgos kokybes, bet nederina, nejungia jø tarpusavyje, naudoja tik 1–2 pasirinktas.
Judesiai vienodi, maþos amplitudës, neiðbaigti, buitiniai.

6. Judesiø plëtojimas (kaita)

Aiðki ðokio pradþia ir pabaiga, sklandþiai jungia ir derina judesius
tarpusavyje.
Aiðki ðokio pradþia, taèiau pradëjæs ir sujungæs keletà judesiø,
nesugeba uþbaigti.
Neþino, nuo ko pradëti, juda chaotiðkai, buitiðkai.

IKT TAIKYMAS
Su kai kuriomis áprastinëmis kompiuteriø programomis mokiniai bûna susipaþinæ ir daþnai iðmokæ naudotis nemokyklinëje aplinkoje. Tad mokytojo uþdavinys bûtø nukreipti mokiniø
gebëjimus naudotis IKT siekiant ðokio projektiniø darbø tikslø.
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Programa

Galimi naudojimo bûdai

Microsoft Word

Referatø apie ðoká, skelbimø apie ðokio ávykius mokykloje raðymas. Testø
kûrimas.

Microsoft Excel

Darbø planavimas, grupës dalyviø darbø pasiskirstymas, vertinimo lapø sudarymas. Testø kûrimas.

Microsoft Internet Explorer

Informacijos paieðka, perdavimas.

Paint

Ðokio erdviniø brëþiniø, ðokëjø grupavimo kûrimas.

Microsoft Power Point

Ðokio kûrybos darbø pristatymas.

Audacity

Ðokio kompozicijai parinkto muzikos kûrinio redagavimas, komponavimas.

Windows Movie Maker

Vaizdo kamera uþfiksuotos ðokio raiðkos montavimas, naujø vaizdo kompozicijø kûrimas.

Microsoft PageMaker

Tinklalapiø, programëliø, afiðø maketavimas.

Adobe Photoshop

Ðokio raiðkos fiksavimas, nuotraukø redagavimas, pateikimas.

Mokomøjø kompiuteriø programø naudojimas. Specialiø mokomøjø programø ðokio projektiniams darbams nëra, taèiau galima naudotis nespecifinëmis programomis, pavyzdþiui, Labano grafika, KidPix Sturio Deluxe ir kitomis, tinkamomis kurti šokius, uþrašyti šokio judesius.
Kompiuteriniai tinklai (elektroninis paštas, internetas, intranetas, virtuali aplinka). Kompiuterinius tinklus bei virtualià aplinkà mokytojai ir mokiniai gali naudoti plëtodami informacinius gebëjimus bei bendraudami tarpusavyje ir su tëvais. Pavyzdþiui, pildomi vertinimo lapai su
komentarais apie mokinio savæs vertinimà bei mokytojø vertinimais. Virtualioje aplinkoje mokiniai gali bendrauti tarpusavyje, su mokytojais, mokytojai gali su tëvais aptarti mokomàsias ir
mokymosi problemas. Virtuali aplinka gali bûti naudojama skirtingø mokyklø mokiniams organizuoti ir vykdyti ðokio projektus, konferencijas, pristatyti ðokio kûrybinius darbus, atsiskaityti uþ
atliktas uþduotis.
Techniniø priemoniø naudojimas. Šokio ugdymo procese labiausiai áprasta naudoti IKT
technines priemones, skirtas ðokio raiðkai fiksuoti ir stebëti. Stebëti galima tiek uþfiksuotà mokiniø raiðkà, tiek profesionaliø ðokio kolektyvø, kûrëjø darbus. Tam tikslui reikalinga skaitmeninë
vaizdo kamera, vaizdadiskis, vaizdo leistuvas, turintis interneto prieigà kompiuteris, televizorius.
Kûrybinë ðokio raiðka




Kompiuteriniø vaizdø, garsø pateikimas aktyvinant kûrybinæ vaizduotæ.
Ðokio judesiø, brëþiniø kûryba (Paint), judesiø sekos schemos (Laban Writer, KidPix
Sturio Deluxe) sudarymas.



Informacijos apie ávairius ðokius, ðokëjus, ðokio tradicijas ir paproèius paieðka naudojant ávairius informacijos ðaltinius.
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Šokio kompozicijos muzikinio akompanimento parinkimas ar sukûrimas naudojant
kompiuteriø programas.



Videoðokio kûrimas. Mokiniø sukurtas ðokis nufilmuojamas, vëliau montuojamas,
modeliuojamas (naudojant kompiuteriø programas), iðgaunant naujus ávaizdþius,
kuriant naujas prasmes, perteikiant kitaip tà paèià idëjà.



Nufilmuotos ðokio judesiø medþiagos naudojimas kaip ðokio kompozicijos scenografijà, demonstruojant jà ant patalpos sienø.



Kostiumø, scenografijos kompiuteriniø eskizø kûrimas, ðokio spektaklio ar koncerto
programëlës, afiðos kûrimas.



Uþfiksuotos mokiniø ðokio raiðkos pamokø, klasës, mokyklos renginiø metu pristatymas bendruomenei mokyklos internetiniame puslapyje.

Ðokio stebëjimas, interpretavimas ir vertinimas



Ðokio pavyzdþiø stebëjimas ir aptarimas (naudojant vaizdajuostes, kompaktines plokðteles, vaizdadiskius). Mokiniai, naudodami IKT technines priemones (vaizdo kamerà, fotoaparatà), patys gali fiksuoti vienas kito ðokio raiðkà, kûrybos procesus, individualø ir grupës darbà.



Informacijos, reikalingos analizuoti, interpretuoti ir vertinti ðoká paieðka, apdorojimas ir pateikimas (naudojant áprastines kompiuteriø programas, kompiuterinius tinklus ir IKT technines priemones: vaizdadiskius, vaizdo leistuvus).



Savæs vertinimas: uþfiksuotos ðokio raiðkos analizavimas pagal tai, koks yra individualus judëjimo stilius – laisvas, sklandus, judesiai platûs, iðraiðkingi ar sukaustyti,
siauri, kampuoti; kaip jis keièiasi pusmeèio (ar trimestro) pradþioje ir pabaigoje, kaip
kinta mokinio ðokio kûrybos priemoniø naudojimas ir pan. Kartu mokiniai gali nusistatyti, kurioje srityje (pavyzdþiui, ðokio kûrybos ar ðokio vertinimo) sekasi geriausiai, kurioje sunkiausiai.

Teatras
56

TEATRAS
IMPROVIZACIJOS TEATRAS
Improvizacijos teatro projektiniai darbai skiriami mokiniams, norintiems iðsiugdyti sceniná laisvumà, bendravimo gebëjimø pagrindus, kalbos átaigumo ágûdþius, siekiantiems patirti
kûrybiná dþiaugsmà per improvizacijà, iðreikðti save lyderio vaidmenyje.
Vaidybiniai improvizaciniai etiudai. Etiudas – tai nedidelë improvizacija pateikta tema. Etiudo struktûros pagrindiniai elementai yra áþanga, ávykis ir jo vertinimas, atomazga. Vaidybiniai
improvizaciniai etiudai apima platø spektrà improvizaciniø elementø: vaidybiniø, kalbiniø, plastiniø, vaizdiniø ir muzikiniø. Galimybës improvizuoti gali bûti sudaromos teikiant individualias,
porines ir grupines uþduotis; individualiø televizijos programø kûrimà („Pokalbiai su Jurga“,
„Atsiliepk, kur dingai?“, „Mano naminis gyvûnëlis“, „Kas nori tapti prezidentu?“ ir kt.); etiudø
kûrimà „Asmeninio daikto reklamos“ tema; improvizaciniø etiudø kûrimà teatro-forumo ir teatro-detektyvo temomis.
Teminës improvizacijos. Tai improvizacijos nurodyta tema ir teminiø scenarijø pagal suvaidintus etiudus kûrimas (improvizacijø vakarui „Ðv. Valentinas“ – etiudai meilës tema; popietei
„Gamta – mano namai“ – etiudai ekologine tema ir kt.). Mokiniø improvizuojamos situacijos
diferencijuojamos pagal temas ir jungiamos á vientisus scenarijus.
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ÞAIDIMAS „MANO TV PROGRAMA“
Mokytojas pradeda þaidimà – tai geriausias pavyzdys mokiniui. Naudojamas stalelis ir
dvi këdës, butaforinis mikrofonas. Mokiniai perspëjami, kad situacijos bus kuriamos „ekspromtu“ – èia pat ið anksto nepasirengus ir kad kiekvienas patirs tam tikrà netikëtumà – bus pristatytas
kaip tam tikros televizijos laidos sveèias. Mokytojas paragina mokinius bûti dràsius, nebijoti fantazuoti.
Pavyzdys. Mokytojas: Laba diena, gerbiami „TV-4“ þiûrovai. Ðiandien susitinkame laidoje
„Jaunimo problemos“. Laidos sveèias (mokytojas kvieèia ateiti prie jo ir atsisësti ant antrosios këdës
bet kurá mokiná) – þymus Lietuvos psichologas Jurgis Jonaitis. Gerbiamas Jonaiti, kiek metø jûs
dirbate psichologo darbà? Kas á Jus daþniau kreipiasi – merginos ar vaikinai? Kokios daþniausios
jaunimo problemos? Gal galëtumëte paminëti pavyzdá? Ði laida – tiesioginë, tad praðome þiûrovø
skambinti ir uþduoti laidos sveèiui klausimus (mokiniai raginami uþduoti klausimus). Aèiû ponui
Jonaièiui, iki pasimatymo.
Mokytojas išeina iš „eterio“, o „Jurgis Jonaitis“ tampa laidos vedëju. Jis paskelbia þiûrovams savo laidà (pavyzdþiui, „Pradedame naujà LNK laidø ciklà „Naminiai gyvûnëliai ir kaimynø aðaros“) ir pakvieèia kurá nors mokiná, pristatydamas já savo nuoþiûra (pavyzdþiui, miestelio
merà, seniûnà arba zoologijos sodo direktoriø). Ðiam atsakius á klausimus, „Jurgis Jonaitis“ iðeina
ir situacija vël kartojama: likæs mokinys skelbia savo laidà ir kvieèia kità mokiná, pristatydamas já
kaip laidos sveèià X. Þaidimo metu kiekvienas mokinys turi galimybæ pasiûlyti savo temà, jà
plëtoti kartu su draugais, improvizuoti pateikta tema. Mokytojas padeda mokiniams, primindamas, kad laidos vedëjas turi kalbëti garsiai, aiðkiai ir átaigiai. Taigi, mokiniai pabando kalbëti kaip
„diktorius“ ir ugdosi oratorinius gebëjimus.

TEATRO-FORUMO IMPROVIZACINIAI VAIDYBINIAI ETIUDAI
Tai interaktyvûs improvizaciniai etiudai nurodyta tema. Ðiø etiudø pagrindas – atvira
pabaiga, t. y. situacijà mokinys iðsprendþia pats, suvaidindamas jà taip, kaip supranta.
Situacija-etiudas „Stotelëje“.
Aplinkybës. 11 val. vakaro. Tamsu. Nëra praeiviø. Mergina laukia autobuso (o gal vaikino,
kuris turi atvaþiuoti jos pasiimti).
Ávykis. Pasirodo du „iðgëræ“ jaunuoliai, kurie ieðko parduotuvës norëdami nusipirkti alaus.
Parduotuvë nebedirba. Vaikinai pamato merginà ir prieina prie jos. Kalbina eiti su jais...
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Reakcija. Mergina atsisako. Vaikinai èiumpa jà uþ paþastø ir iðsineða…
Situacijos analizë. Forumo teatro vadovas (vedëjas) klausia visø: Kas èia ne taip? Ar tikrai
neámanoma merginai pasprukti? Kodël tie vaikinai tokie blogiukai? Á ðiuos klausimus mums padës
atsakyti patys aktoriai. Trys vaidinusieji atsisëda prieðais kitus mokinius ir þiûrovai (ar kiti grupës
draugai) jiems uþduoda ávairiø klausimø (ne kaip Juozui ir Aisèiui, bet kaip personaþams).
Pavyzdys. Panele, kodël taip vëlai viena èia stovëjai? Vaikine (jei paþásta vaidinusájá, pasako
vardà), kiek tu iðgërei alkoholio? Kodël tu taip grubiai pasielgei su mergina? Kada pirmà kartà
paragavai alaus? Panele, ar negalëjote iðsikviesti taksi?
Situacijos posûkiai. Forumo vedëjas laukia, kada kas nors ið publikos pasakys, kà ðioje
situacijoje reikëtø keisti, ir tuomet pakvieèia tà þmogø suvaidinti taip, kaip jis elgtøsi vaidinusiojo
vietoje. Situacijos posûkiai gali bûti labai ávairûs. Tai priklauso nuo þiûrovø (dramos bûrelio nariø
ar klasës draugø) pasiûlytø minèiø, netikëtø klausimø.
Kitos galimos teatro-forumo siûlomos situacijos. „Susitikimas su mokytoja bare“, „Neteisingai
apkaltino“, „Penktadienis – ne pamokø diena…“ ir kt.

TEATRO-DETEKTYVO IMPROVIZACINIAI VAIDYBINIAI ETIUDAI
Suskirstykime klasæ ar grupæ á maþas grupeles: po tris ar keturis mokinius, pasakykime
jiems, kad sukurtø „detektyvà-máslæ“. Kai viena grupelë vaidins, kitos kelios bus þiûrovai ir spëlios – kas tai padarë? Vaikai tikrai pateiks ádomiø kûrybiniø siurprizø (naujos kûrybinës medþiagos), ið kuriø bus galima sukurti naujà spektaklá.
Teatro-detektyvo improvizaciniø vaidybiniø etiudø esmë – paslëpti ávykiai ir atvira pabaiga. Iðvadas daro þiûrovai (klasës, grupës nariai), kurie mato situacijos padarinius: dingo dienynas, kaþkas iðtepë mokytojos këdæ klijais, prapuolë draugai, pavogta piniginë, kaþkas padëjo
ant mokytojos stalo dëþutæ, kurioje yra þaislinis pistoletas ar negyva þiurkë ir t. t. Þiûrovai spëlioja, kas tai padarë (pavogë, iðtepë, uþmuðë, iðtaisë dvejetà dienyne arba kur dingo draugai, kas
atneðë gëliø ir pan.) ir balsuoja, iðrinkdami vienà, jø nuomone, teisingà atsakymà. Mokiniai toliau
improvizuoja þiûrovø pasiûlytà etiudo pabaigà ir suvaidina savàjá variantà (jei þiûrovai neatspëjo), atskleisdami nusikaltimo vykdytojà (-jus).

TEMINËS IMPROVIZACIJOS. GYVOS SKULPTÛROS
„TËVAI IR VAIKAI“(16 val.)
Plëtotë. Situacijø kûrimas. Vientiso scenarijaus ið sukurtø situacijø sudarymas. Etiudai.
Pantomimos pagrindø naudojimas etiudams. Spalvos reikðmë kuriant personaþø kostiumus. Judesio sustabdymo (fiksacijos) efektas. Gyvø skulptûrø ir plastinës kompozicijos „Tëvai ir vaikai“
kûrimas. Muzikos pritaikymas ir fonogramos sukûrimas.
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MARIONEÈIØ TEATRAS. „KÛRËJAS IR NAIKINTOJAS“. (40 val.)
Plëtotë. Kino filmo „Terminatorius“ analizë. Kompiuteriø pasaulio pranaðumai ir susinaikinimo pavojus. Plastinës improvizacijos „Robotø parduotuvë“, „Ateiviai“. Eskizai marioneèiø
spektakliui „Mano terminatorius“. Paþintis su papjë maðë technika. Marioneèiø gamyba. Skaidriø panaudojimo galimybës scenografijai. Kompiuteriø ir kitø techniniø prietaisø fotografavimas, informacijos iðsaugojimas kompaktinëse plokðtelëse. Elektroninës muzikos panaudojimas.
Programëlës ir afiðos kûrimas. Komponentø jungimas á visumà: marioneèiø teatro „Kûrëjas ir
naikintojas“ pristatymas mokyklos bendruomenei naudojant skaidriø scenografijà ir fonogramà.

EKOLOGINIAI IMPROVIZACINIAI ETIUDAI.
„ÞEMË – MANO NAMAI“(16 val.)
Plëtotë. Ekologinës inscenizacijos. Neyranèiø atliekø panaudojimas kostiumø ir dekoracijø gamybai. Situacijø kûrimas ir atranka. Socialiniai vaidmenys. Charakteringumo iðryðkinimas
vaidybos stilistika, scenos kalbos intonacijomis, naudojant spalvas kostiumø detalëms. Mokiniai
sukuria ir parodo etiudus perteikdami draminæ struktûrà (áþangà, plëtotæ, kulminacijà, atomazgà), þanrines ypatybes, atskleisdami aktualias problemas.

1. Projektiniø improvizacijos teatro darbø paskirtis
Šie projektiniai darbai skirti mokiniø saviugdai, savarankiðkumui skatinti, mokymuisi
materializuoti kûrybines idëjas per sceniná vyksmà bei atlikti ávairius organizacinius darbus.
Mokiniai, kurdami etiudø tandemus, ásitraukia á maþosios dramaturgijos realizavimà, reþisûriná bei organizaciná darbà, iðreiðkia save per teatro – menø sintezës – raiðkà, iðmoksta atlikti
muzikos ir triukðmø paieðkà etiudø, improvizacijø vakaro garsiniam sprendimui bei numatyti
techniniø priemoniø (garso, apðvietimo aparatûra, IKT) kûrybiná pritaikymà, pritaikyti dailininko darbus improvizacijoms (programëlë, scenos apipavidalinimas, rekvizito kûrimas, drabuþiø modeliavimas).

2. Didaktinës nuorodos
Improvizuojant akcentuojamas mokinio vaidybos iðraiðkingumas, natûralumas, charakterio perteikimas, atlikimo átaigumas, kalbos kultûra ir artikuliacijos reikðmë. Mokytojas turëtø
skatinti tolerantiðkà mokiniø poþiûrá á improvizuojantá draugà remdamasis paprasèiausiu dësniu: kiekvienas ið mûsø yra nepakartojamas!
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3. Mokiniø veikla ir pasiekimai
Veikla

Pasiekimai

Kuriamos vaidybinës uþduotys, pratimai susikaupimui ir atsipalaidavimui, þaidimai vaizduotei ir
fantazijai ugdyti.
Improvizuoja nurodyta tema, kuria socialinius
vaidmenis, situacijas, perteikia veikëjø emocijas
ir charakterá.
Sumano ir ágyvendina dramatizavimo, reþisavimo,
áscenavimo idëjas. Diskusijos kuriant potemes, pasidalijimas idëjomis bendraamþiø grupëje. Informacijos apie televizijos laidas paieðka, apibendrinimas.
Raiðkos bûdo pasirinkimas.
Pasiskirstymas grupëmis.
Siuþetø kûrimas, atranka, áscenavimas. Átaigus ir
iðraiðkingas vaidinimas.
Renginio ar improvizacijø pramoginio scenarijaus
kûrimas, reþisûrinio sprendimo paieðka.
Iðsako improvizacijø áspûdþius, perteikia þodþiais
jø prasmæ, vertina estetines savybes. Diskusijos,
autoanalizë sceninës raiðkos kontekste. Tolerantiðkai vertina draugø kûrybà.
Pritaiko teatro þinias ir gebëjimus. Áþvelgia kûrybiniame ir organizaciniame darbe savæs tobulinimo galimybes.
Reþisuoja, prisistato bendraamþiams improvizacijø vakare, geba savikritiðkai vertinti savo darbà.

1.1. Aktualiuose socialiniuose ávykiuose, asmeninëje patirtyje ir iðgyvenimuose, meno kûriniuose
rasti idëjø savo kûrybai. (IS T. 1.1. , p. 553; 1.1.2.,
p. 553, 3.2. , p. 554)
1.2. Numatyti galimas idëjos realizavimo ir interpretavimo priemones, raiðkos bûdus, procesus, atlikimo technikas ir medþiagas, uþfiksuoti kûrinio
metmenis. (IS T. 1.1.1., p. 553)
1.3. Ágyvendinti kûrybinius sumanymus naudojant
ávairias (tradicines ir netradicines) meninës iðraiðkos priemones, raiðkos bûdus, atlikimo technikas ir
medþiagas. (IS T. 2., 2.2., p. 553, 2.3., p. 554)
1.4. Stebëti, koreguoti ir tobulinti pirminá sumanymà. (IS T. 2.2., p. 553)
1.5. Pasirinkti ir atlikti atitinkantá polinkius ir galimybes vaidmená meniniame projekte. Pristatyti savo kûrybos rezultatus. (IS T. 2.2., p. 553)
2.2. Iðsakyti savo áspûdþius ir nuomonæ, vertinti kûrinius remiantis sutartais kriterijais. Paraðyti pasirinkto kûrinio atsiliepimà/analizæ. (IS T. 3.1., p. 554,
3.3., p. 554)
3.1. Apmàstyti, ávertinti ir iðsakyti pastebëjimus apie
savo asmeniná tobulëjimà dël meninës veiklos átakos. (IS T. 5.1., 5.2., p. 555)
3.2. Numatyti ir apibûdinti saviraidos siekius; pasinaudojant gráþtamuoju ryðiu iðkelti tikslà numatytam laikotarpiui. (IS T. 5.3., p. 555)

TAIKOMØ METODØ PAVYZDÞIAI
Taikomi šie aktyvaus mokymosi metodai:
1. Universalieji aktyvaus mokymosi metodai: diskusijos, pavyzdþio analizë, idëjø paieðkos, IKT naudojimas, grupiniai projektai, „smegenø audra“ (stebint draugø improvizacinius etiudus, paskui iðsakant savo áspûdþius „minèiø lietumi“), stebëjimas ir aptarimas, iðvykos ir ekskursijos.
2. Kûrybiniai – specialieji aktyvaus mokymosi metodai: vaidmenø þaidimai, eksperimentas, kûrybiniai raðiniai (maþosios dramaturgijos kûrimas), pratimai (psichofiziniai, kalbiniai ir
kt.), spontaniðkos improvizacijos, projektinës medþiagos kaupimas, sisteminimas: fotografuojamos mokiniø improvizacijos, atliktos sceninës kompozicijos, apraðomi atrinkti etiudai, sujungti
vientisame scenarijuje. Ði apibendrinta informacija suteiks galimybes mokiniams vizualiai pamatyti jø kûrybinio darbo procesà, padës vertinti ir ásivertinti savo pasiekimus.
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MOKOMOSIOS VERTINIMO UÞDUOTYS
Uþduotis skiria mokytojas, atsiþvelgdamas á mokiniø mokymosi motyvacijà, lankomumà, saviraiðkos galimybes (gebëjimø lygá), ir pasiûlo mokiniai (pasirinkdami temà, darbø trukmæ,
etapus, grupiø ar maþø grupeliø) atliekamà darbà.
Diagnostinio vertinimo uþduotis
Aptarti teatro iðraiðkos priemoniø reikðmæ, ugdantis kalbos iðraiðkingumà, sceninio judesio laisvumà, komunikabilumà, pritaikant ágûdþius kasdienëje veikloje.
Diskusijø temos: mokyklos renginio organizavimas, bendravimas su mokytojais ir tëvais,
probleminiø situacijø sprendimas.
Mokytojo ir mokiniø veikla
Mokytojo veikla

Mokinio veikla

1. Pasiûlo temas.
2. Organizuoja þaidimà, padedantá mokiniams pajusti savo vertæ:
a) papraðo mokiniø ore „paraðyti“ ranka savo vardus;
b) papraðo uþraðyti didþiausià kûrybinio darbo áspûdá pagal temà;
c) papraðo mokinius apraðyti savo baimes ir dþiaugsmus, atliekant uþduotis;
d) papraðo paraðyti, kokie darbo etapai buvo susijæ
su kalbiniø ir plastiniø ágûdþiø taikymu.

1.1. Aptaria temas ir vertinimà.
2.1. Dalyvauja þaidime:
a) mokiniai sustoja ratu;
b) visi „raðo“ ranka savo vardà draugams ant nugaros;
c) menamu teptuku „tapo“ ore savo vardà;
d) menamu dideliu daþytojo teptuku dviem rankomis „tapo“ didelio mastelio savo vardà.
2.2. Susiskirsto á grupeles ir improvizuoja mokytojo
pasiûlytomis temomis ar savo pasirinktomis temomis.
2.3. Atlieka uþduotis raðtu.
2.4. Aptaria darbo etapus, susijusius su kalbiniø ir
plastiniø ágûdþiø panaudojimu.

Mokomosios uþduotys
Uþduotis
1. Þaidimai susikaupimui ir atsipalaidavimui
Tikslas: padëti mokiniui atsipalaiduoti, atsiriboti nuo
átampà kelianèiø
dirgikliø, perkeliant
dëmesá á vaizduotës
pasaulá.

Uþduoties apraðymas

Trukmë

1.1. „Spausdinimo maðinëlë“. Kiekvienas 20 min.
mokinys – skirtinga abëcëlës raidë. Mokytojas pasako sakiná, kurá mokiniai „spausdina“, ritmiðkai þengdami þingsnelá á prieká.

Pasiekimai

1.1.1. Intonacine ir plastine raiðka kûrybingai reaguoja á ásivaizduojamas aplinkybes, pleèia savo psichofizinius gebëjimus, perteikia scenos kalbos
ágûdþius.
1.2. „Menami daiktai ir darbai“. Mokiniai 25 min. 1.2.1. Perteikia sceninio judeatlieka ávairius menamus darbus, naudodasio ágûdþius.
miesi ásivaizduojamais darbo árankiais. Spëlioja, kokius darbus atlieka draugai.
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2. Improvizacijos
pateikta tema
Tikslas: skatinti mokinius taikyti savo
organizacinius gebëjimus ir kûrybinæ
fantazijà áscenuojant kasdienes situacijas.

2.1. „Tëvai ir vaikai“. Mokiniai grupelëse 45 min.
po 5–6 pasiskirsto ðeimos vaidmenimis: mama, moèiutë, vaikai... Sugalvojama ðeimos
problema: alkoholizmas, lepinimas, pavydas... Sugalvojama pradþia, ávykis ir pabaiga. Vaidinama improvizuojant.

2.1.1. Improvizuoja, kuria vaidybines situacijas, perteikia veikëjø emocijas ir charakterá.
2.1.2. Planuoja veiklà, dalyvauja organizaciniame-kûrybiniame darbo procese.

IKT TAIKYMAS
Teatras – sintetinis menas, jungiantis visus menus á vienà plastinæ vizualià meninæ visumà. Improvizacijos teatro projektiniuose darbuose naudotinai muzikos fonogramai tinka specialios kompiuteriø programos, leidþianèios persisiøsti ir montuoti muzikinius kûrinius.
Nero Smart Smart

Muzikos vaidybinëms improvizacijoms perraðymas ið kompaktinës plokðtelës á
kompiuterá ir ið kompiuterio á kompaktinæ plokðtelæ.

Windows Media Player

Muzikos bei vaizdo áraðø atkûrimas ir perraðymas.

Mokytojas, planuodamas IKT priemoniø naudojimà, turëtø skirti dëmesio tiek meninei
raiðkai, tiek jos pritaikymui socialinëje mokinio aplinkoje (pavyzdþiui, reklamuoti mokinio
kûrybinius pasiekimus mokyklos stende ar interneto svetainëje).
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