
ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

Programa 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMA „PALETĖ“ 

Programos tikslas – ugdyti vyresnio amžiaus žmonių bendrą supratimą apie menines kultūrines 

vertybes, skatinti  kūrybingumą, saviraišką bei savęs pažinimą, lavinti estetinį skonį. 

Programos uždaviniai:  

 Supažindinti su vaizduojamojo meno istorija ir raida (paskaitos, ekskursija į Lietuvos dailės 

muziejų); 

o supažindinti su pagrindinėmis vaizduojamojo meno sąvokomis, raiškos formomis, 

technika, priemonėmis ir kt.; 

o išmokyti praktiškai taikyti teorines žinias (spalvų derinimas, kompozicija, 

kompozicinė struktūra, proporcijos ir kt.); 

o išmokyti taikyti įvairias technikas kūrybinėje veikloje;  

o skatinti saviraišką, ugdyti gebėjimą analizuoti ir interpretuoti meno kūrinį. 

Programos anotacija: siekdama užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių laisvalaikį, atitinkantį jų 

kultūrinius interesus, ugdyti bendrąsias kultūrines kompetencijas, kūrybingumą, saviraišką, gebėjimą 

pozityviai mąstyti, suprasti bei vertinti grožį,  lavinti estetinį skonį ir pan., Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešoji biblioteka (toliau ŠAVB) nuolat organizuoja įvairias kultūrines menines veiklas 

(parodas, susitikimus su dailininkais, kūrybines dirbtuves).  

Ši programa skirta vyresnio (darbinio ir pensinio) amžiaus žmonėms. Ji parengta įvertinus anksčiau 

vykdytų panašaus pobūdžio programų rezultatus ir remiantis tikslinės auditorijos poreikiais bei 

pageidavimais. 

Programos turinį sudaro edukacinių užsiėmimų ciklas studijoje ir pleneras, apsilankymas Lietuvos 

dailės muziejuje. Mokymų metu per teorinį-praktinį meno pažinimą bus ugdomos suaugusiųjų 

bendrosios kompetencijos. Jie susipažins su dailės istorija, raida ir teorija, etnoso bei moderniojo 

meno samprata. 

Numatoma programos nauda: dailė turi didelę teigiamą įtaką bet kurios socialinės padėties bei 

išsilavinimo suaugusiam žmogui. Kūryba harmonizuoja žmogų, vysto gamtos duotą talentą. 

Patiriamas kūrybinis džiaugsmas skatina pozityvų mąstymą, o sąsaja su grožiu lavina estetinį skonį 

ir skatina teigiamą požiūrį į grožį.  



Dailės užsiėmimai užtikrina suaugusiųjų kultūrinį laisvalaikį, skatina saviraišką bei kūrybingumą, 

plečia akiratį bei kelia bendrą žmogaus išprusimo lygį.  

Programa skatins dalyvių bendrą išprusimą, plės jų akiratį.  

Užsiėmimų dalyviai išmoks piešti, tapyti, supras pagrindinius kūrybos principus. Kūrybinis darbas 

studijoje ir plenere skatins saviraišką, savęs suvokimą, lavins estetinį skonį. Užsiėmimų pabaigoje 

planuojama parengti mokymų dalyvių darbų parodą ŠAVB patalpose.  

Programos trukmė: 2 užsiėmimai per savaitę po 4 ak. val. 

Programos tikslinė grupė: suaugusieji. 

Programos dalyvių skaičius: 10 žmonių. 

  



Turinys ir metodai 

Užsiėmimo 

tema 
Temos aprašymas Naudojami metodai 

Planuojamos įgyti 

kompetencijos 

Mokslinis ir 

meninis 

pasaulio 

pažinimas: 

meno istorijos 

apžvalga.  

 

Vaizduojamojo meno 

(pasaulio ir Lietuvos) 

raida ir išraiškos 

piešime, grafikoje, 

tapyboje.  

Kompozicija kaip 

nesibaigiantis meninis 

ir mokymosi procesas. 

 

1. Paskaita, 

pristatymas. 

2. Pavyzdžių analizė. 

3. Diskusija. 

 

Įgis teorinių žinių apie 

meno istoriją bei raidą, 

išraiškos formas ir kt. 

Piešimas.  

Esmė ir 

prasmė. 

Meninės 

raiškos būdai ir 

priemonės. 

– Piešimas linija ir 

spalvą, šviesotamsa, 

proporcijos, visuma 

bei detalės;  

– Piešimo objekto  

suvokimas; 

– Įvairios piešimo 

technikos. 

 

1. Paskaita, 

pristatymas. 

1. 2. Pavyzdžių analizė. 

2. 3. Diskusija.  

4. Praktinių užduočių 

atlikimas. 

5. Savarankiškas 

darbas. 

6. Individualios 

konsultacijos. 

 

Įgis teorinių žinių apie 

piešimą bei gebės 

kūrybiškai taikyti 

įvairias piešimo 

technikas bei priemones. 

 

Grafika.  

Esmė ir 

prasmė. 

Meninės 

raiškos būdai ir 

priemonės. 

– Įvairios grafikos 

technikos: monotipija, 

ksilografija, 

cinkografija, 

litografija ir kt.  

1. Paskaita, 

pristatymas. 

3. 2. Pavyzdžių analizė. 

4. 3. Diskusija.  

4. Praktinių užduočių 

atlikimas. 

5. Savarankiškas 

darbas. 

6. Individualios 

konsultacijos. 

Įgis teorinių žinių apie 

grafiką bei gebės 

kūrybiškai taikyti 

įvairias grafikos 

technikas bei priemones. 

 

 

Tapyba.  

Esmė ir 

prasmė. 

Meninės 

raiškos būdai ir 

priemonės. 

– Spalvos teorija ir 

praktika; 

– skirtingo pobūdžio 

natiurmortai; 

– pasirinktų dailininkų 

kūrybos 

interpretacijos; 

– šiltos ir šaltos 

spalvos kolorito 

akcentas; 

– disonansas, 

kontražūras; 

1. Paskaita, 

pristatymas. 

5. 2. Pavyzdžių analizė. 

6. 3. Diskusija.  

4. Praktinių užduočių 

atlikimas. 

5. Savarankiškas 

darbas. 

6. Individualios 

konsultacijos. 

Įgis žinių apie tapybą bei 

gebės kūrybiškai taikyti 

įvairias tapybos 

technikas bei priemones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto vadovė: 

Ekaterina Prakapene 

Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vedėja 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka 

e.prakapene@savb.lt 

 

 

– dekoratyvūs 

kūrybiniai sprendimai.  

 

Kompozicija 

kaip mokymo 

ir kūrybos 

procesas 

– Kompozicija kaip 

būtinas kūrybos 

veiksnys; 

– pagrindiniai 

kompozicijos dėsniai: 

dinamika, statika, 

simetrija, asimetrija, 

harmonija, 

disharmonija ir kt. 

1. Paskaita, 

pristatymas. 

7. 2. Pavyzdžių analizė. 

8. 3. Diskusija.  

4. Praktinių užduočių 

atlikimas. 

5. Savarankiškas 

darbas. 

6. Individualios 

konsultacijos. 

Įgis žinių apie 

kompozicijos sampratą 

bei jos pagrindinius 

dėsningumus. 

Gebės interpretuoti 

vaizdinį pasitelkę savo 

vaizduotę.  

Pleneras. 

Impresionizmas  

– Impresionizmo 

istorija;  

– šviesos ir šešėlio 

spalva;  

– pirmo ir antro plano 

peizažo tapymo 

ypatumai ir kt.   

1. Paskaita, 

pristatymas. 

2. Pavyzdžių analizė. 

3. Diskusija.  

4. Praktinių užduočių 

atlikimas. 

5. Savarankiškas 

darbas. 

6. Individualios 

konsultacijos. 

Įgis žinių apie vieną 

gražiausių meno 

judėjimų ir jam būdingas 

technikas bei formas. 
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