
Mokinio gabumų atskleidimas 

kryptingo meninio ugdymo procese 

Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje

Daiva Pilukienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

pradinių klasių mokytoja metodininkė
Ingrida-Viktorija Umbrasaitė

dailės vyrsenioji mokytoja
2013 m.



Išauklėti kultūringą žmogų padeda dvi jėgos: 
menas ir mokslas. 

M. Gorkis

Abi šios jėgos susijungia mūsų mokykloje.



MOKYKLOS ISTORIJA

• Mokyklos istorijos pradžia – 1944 m.

• 1968  metais mokykla išleido 1-ąją abiturientų 
laidą.

• 1971 metų vasario 4 dieną moksleiviai įžengė į 
naujas, daug erdvesnes patalpas, kuriose mokosi ir 
dabar.

• Nuo 1973 metų mokykloje vykdomas  pagilintas

• dailinis ugdymas (jau 40 metų).

• 1993 metų gruodžio 6 dieną mokykla pakeitė savo 
vardą. Tapo Vilniaus Tuskulėnų vidurine mokykla.



Mokiniams, kuriems buvo suteikta galimybė išgyventi 
kūrybos džiaugsmą, visuomenėje lengviau randa savo 

vietą.



Mokykloje dailės mokymo tradicijos susiklostė per ilgą 
laiką. Yra kaupiama metodinė medžiaga, įrengti 

specializuoti tapybos, piešimo, grafikos, skulptūros, 
dizaino, meno istorijos kabinetai, yra grafikos 

spausdinimo įranga, sumontuota molio gaminių 
deginimo krosnis.

Dailės mokytojai yra dailininkai profesionalai patys 
aktyviai kuriantys ir dalyvaujantys parodose.



Dailė – dėkinga ugdymo sritis mokinio 
gabumams atsiskleisti



Šiam tikslui siekti pasitelkiame  aktyviuosius ugdymo 

metodus. 



Pastebėjome, kaip mokinys, nusprendęs sukurti 
fotoreportažą, puikiai jaučia grupės darbą, sugeba 

atsirasti „ten kur reikia“, neblogai valdo kadro 
kompoziciją, pasirenka fotografavimo objektą bei rakursą.



Miesto meras ↑
Miesto laikraštis→



Klasės naujokams bendroje veikloje pradžioje buvo sunku 
pritapti, bet veikiai jie atrado, kad gali kurti įdomias 

skulptūras miestui puošti ir, svarbiausia, kad jie gali būti 
naudingi.





Pasitaiko, 

kad kurioje nors srityje

gabūs vaikai 

turi sunkumų 

kitoje srityje: 

emocijų, bendravimo, 

mokymosi motyvacijos. 



2 klasė

Piešdami, tapydami, lipdydami  vaikai kartu mokosi:
pažinti ir valdyti savo jausmus, 

kūrybingai bendradarbiauti, 
išskirti tai, kas svarbiausia, 
stebėti ir tyrinėti aplinką... 



Viktoras. Pasaulio medis, 1 klasė Julius. Lietuvos lobiai, 2 klasė

... suvaldyti neklusnią ranką, 

... pažinti Lietuvos ar 
pasaulio kultūros paveldą. 



Lukas. M. K. Čiurlionio miškas – mano regėtas, 3 klasė



3 klasė

Ypatingą dėmesį skiriame ne atlikimo kokybei, 
bet mokinio vaizduotei lavinti, gebėjimui įsižiūrėti, 

atrasti kūrybišką sprendimą.



4 klasėJoris, „Vaizduotės šaknys“

Lukas, „Banga“

Matas, „DNR“



4 klasė

Mūsų siekiamybė – išugdyti savitai, originaliai 
mąstančias asmenybes.



4 klasė



4 klasė

Šių vaikų (dailiukės, moksliuko ir sportininko) 
dailės gabumai labai skirtingi, 

tačiau svarbiausia – ką jie pamatė ir suvokė. 



3 klasė

Bendradarbiavimas kūryboje, 
naudingas socialinės kompetencijos ugdymui, 
sėkmingai padeda išryškėti vaiko polinkiams, 

plėtotis jo gabumams



Dailės parodos – visos mokyklos bendruomenės 
gyvenimo dalimis –įtraukia ir ne dailės klasių 

mokinius į kultūrinį mokyklos gyvenimą.



12 klasė

Nepertraukiamai  ir nuosekliai – nuo pirmosios 
klasės iki dvyliktosios klasės – mokiniai ugdomi 

sustiprintai  remiantis  daile. 



Ne visi mokinių gabumai atpažįstami iš karto,  
todėl bendradarbiaujame, 

tariamės su bendrųjų dalykų mokytojais, 
padedame vieni kitiems geriau pažinti mokinius.





Dėkojame už dėmesį.


