
1 

 
 
 

 

 

GILYN Į  

MENĄ 2021 
 Panevėžio darbo rinkos mokymo centras 

VeriTage: Integruotas Europos kultūros paveldas 
profesiniame mokyme            

 

 

TURINYS 
 

PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS ............................................................................................................. 2 

PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS. Pažvelkite į meno kūrinį įdėmiau ................................................. 3 

PRATIMO EIGA ............................................................................................................................................... 4 

1 užduotis „Formos mene“ ................................................................................................................... 4 

2 užduotis „Apsidairykime aplink“ ........................................................................................................ 7 

ŠALTINIAI ......................................................................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 
 
 

 

PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS 

 

Leonardo da Vinci šedevras „Mona Liza“ yra 

vienas žinomiausių materialaus kultūros 

paveldo pavyzdžių. Jos pavadinimas kartais 

naudojamas kaip bendrinis žodis, 

apibūdinantis populiariausią muziejaus 

eksponatą (pvz. 

https://www.edvardmunch.org/the-scream.jsp, 

https://www.princessehof.nl/collectie/topstukke

n/mingvaas/). Kartu tai yra vienas iš tūkstančių 

kultūros paveldo objektų pavyzdžių, įtrauktų į 

UNESCO pasaulio paveldo sąrašą arba 

kultūros vertybių sąraše, sudaromame 

atskirose šalyse. Pavyzdžiui, Lietuva turi 

daugiau nei 7000 tūkstančių registruotų 

kilnojamųjų kultūros vertybių objektų (sąrašą 

galite rasti čia). Kas priverčia mūsų akis 

stabtelėti ties vienų jų ar praslysti akimis pro 

kitus? Kas slypi už jų: detalės, ryšiai, istorijos? 

Kaip išmokti pamatyti kūrinį, o ne daiktą? 

Pratimą įkvėpė populiarus Metropoliteno 

muziejaus autorės Jane Norman paskaitų 

ciklas „Menas pamatyti“ (anglų k.). 

Tikimės, kad pasiūlytų veiklų įgyvendinimas 

paskatins mokinius atidžiau pažvelgti į visame 

pasaulyje žinomus kultūros paveldo objektus ir 

kartu sužinoti daugiau apie juos supančias 

kultūros vertybes. 

 

 

 
Nuotrauka: Tarp praeities ir ateities – vizualinio meno kūrinio tyrinėjimas pasitelkiant naujas 

technologijas. 2019 m. Paryžiaus muziejus Luvras minėjo Leonardo da Vinci 500-ąsias mirties 

metines sukurdamas galimybę virtualiai pamatyti garsiausią jo kūrinį „Mona Liza“. Luvro kuratorių 

komanda kartu su „HTC Vive Arts“ pasiūlė lankytojams patirtį, leidusią viso pasaulio publikai gauti 

naujų įžvalgų apie paveikslą – dalį platesnės visuomenei pristatomos retrospektyvinės parodos, 

apimančios da Vinčio gyvenimą ir kūrybą.  

 

Šaltinis: https://arts.vive.com/us/articles/projects/art-photography/mona_lisa_beyond_the_glass/ 

  

https://www.edvardmunch.org/the-scream.jsp
https://www.princessehof.nl/collectie/topstukken/mingvaas/
https://www.princessehof.nl/collectie/topstukken/mingvaas/
https://whc.unesco.org/en/list/
https://kvr.kpd.lt/#/heritage-search
https://kvr.kpd.lt/#/heritage-search
https://www.metmuseum.org/art/metpublications/The_Metropolitan_Museum_of_Art_Bulletin_v_28_no_5_January_1970
https://arts.vive.com/us/articles/projects/art-photography/mona_lisa_beyond_the_glass/
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS. 
Pažvelkite į meno kūrinį įdėmiau 
 

Šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame gausu 

greitai besikeičiančių vaizdų, prieinamų vienu 

piršto paspaudimu, mokytojams gali būti 

sunku rasti būdų, kaip mokiniams patraukliai 

pristatyti vizualaus meno objektus, kurie yra 

nejudantys, nekintantys, tačiau unikaliai 

atsiskleidžiantys tyrinėjant atskirus jo 

simbolius ir juose užkoduotas istorijas. Šio 

pratimo pagalba mokytojai gali paskatinti 

mokinius tyrinėti ir pažvelgti giliau, analizuoti ir 

aptarti gerai žinomus meno kūrinius. 

Matematika ir menas iš pirmo žvilgsnio atrodo 

reprezentuoja du skirtingus požiūrius, kurių 

pirmasis dažnai laikomas analitiniu, o antrasis 

– emociniu. Tačiau jų ryšys yra glaudus – 

istoriškai matematika vaidino svarbų vaidmenį 

vaizduojamojo meno srityje, ypač piešiant 

perspektyvą; t.y., yra priemonė, kuria erdvinė 

scena įtikinamai perteikiama ant plokščios 

drobės ar popieriaus lapo. Šio pratimo metu 

mokiniai galės apjungti šiuos du skirtingus 

požiūrius varžydamiesi analizuojant meno 

kūrinius geometrinių figūrų pagalba, 

pastebėdami skirtingas geometrines formas, 

kurios mus supa kasdienėje aplinkoje. Šio 

pratimo metu mokiniai turės galimybę atrasti 

dažniau nei kitas atpažįstamas figūras bei tai, 

kaip šios figūros atliepia meno kūrinį bei mūsų 

emocijas. Antroje pratimo dalyje siūloma 

veikla pakvies studentus detaliau panagrinėti 

vizualiųjų meno kūrinių objektus mokinių 

gyvenamojoje vietovėje ir atsakyti į klausimą - 

kaip pastebėtos detalės gali sudominti ne tik 

meno mėgėjus, bet ir mus visus? Šio pratimo 

metu savo analitinius įgūdžius mokiniai 

patobulins naudodamiesi skaitmeninėmis 

priemonėmis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome 

integruoti į  

#istorija 

#kultūros pažinimo 

#informacinės technologijos 

#matematika 

#inžinierija 

mokomuosius dalykus.  

     Pratimo tikslai: 

 

Pagilinti žinias apie visame pasaulyje 

žinomus ir mokinių gyvenamojoje 

vietoje esančius vizualinio meno 

objektus. 

 

Skatinti mokinių susidomėjimą 

dalyvauti kultūrinėse iniciatyvose. 

 

Išsiaiškinti vizualinio raštingumo 

kompetencijų ugdymo(-si) būdus. 
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PRATIMO EIGA 
1 užduotis „Formos mene“ 
 

 

 

 

 

 

Pristatykite mokiniams situaciją (ji toliau bus 

plėtojama ir kitose pratimo veiklose).  

Pratimą siūlome pradėti vizualaus meno ir su 

juo susijusių sąvokų aptarimu.  

● Kas yra vizualus menas? 

● Kokia vizualaus meno paskirtis? 

● Kokią vietą vizualus menas užima kultūros 

paveldo sąraše? 

● Kokius vizualaus meno pavyzdžius siejame 

su kultūros paveldo objektu?   

● Kas verčia mus galvoti apie vizualaus meno 

objektą kaip apie kultūros paveldo objektą? 

Šaltiniai, kuriuos galite panaudoti ruošiantis 

diskusijai, gali būti randami internete 

(pavyzdys). 

Aptardami šiuos klausimus su mokiniais 

galėsite nustatyti jų jau turimas žinias apie 

vaizduojamąjį meną ir kultūros paveldą. 

Pakvieskite mokinius paieškoti internete ir 

pasirinkti vieną iš gerai žinomų vaizduojamojo 

meno pavyzdžių, priskiriamų kultūros paveldo 

objektams. Vienas tokių šaltinių – 20 

garsiausių pasaulio meno kūrinių (anglų k.): 

History lists, UNESCO. 

Mokiniai turi išanalizuoti meno kūrinį ir bandyti 

identifikuoti konkrečias jo detales – 

pagrindines jo formas: kvadratus, trikampius ir 

apskritimus, netaisyklingas formas. Kurios iš 

jų yra labiausiai pastebimos? 

Mokiniai turi išsaugoti pasirinkto meno 

pavyzdžio paveikslėlį jpg arba pdf formatu bei 

apibrėžti nurodytą formą naudodami 

programos įrankių juostą (arba „Paint“, „Gimp“ 

ir kt. programas). 

 

 

Pvz. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokiniai, atlikę šią pirmąją užduotį, turi 

pabandyti paieškoti panašių formų ir mokymo 

klasėje ar mokymo įstaigoje. Jie turi patys 

susirasti arba padaryti, ir įkelti nuotrauką 

(naudodamiesi mobiliaisiais telefonais ar 

fotoaparatu) ir atlikti tokį patį kaip ir 

ankstesniame paveiksle formos pažymėjimą. 

Pateikite ir aptarkite išvadas su klase - ar buvo 

lengva nustatyti formas? Ta pati veikla gali 

būti atliekama identifikuojant spalvas – 

paveiksle ir mus supančioje aplinkoje. 

Mokinių nuotraukos pavyzdys. 

 

Reikalingos priemonės: interneto ryšys, 

kompiuteris, projektorius, mobilus 

telefonas/kamera 

https://www.youtube.com/watch?v=QZQyV9BB50E
https://historylists.org/art/20-of-the-world%E2%80%99s-most-famous-art-pieces.html
https://en.unesco.org/galleries/unesco-works-art-collection
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Rekomendacijos mokytojui: 

● Mes rekomenduojame organizuoti šią 

veiklą kaip komandinį darbą, apimti žemiau 

išvardytas kompetencijas, tačiau esant 

poreikiui užduotis gali būti organizuojama 

kaip individualus darbas. 

● Paskatinkite mokinius pasirinkti skirtingus 

meno kūrinius ir nustatyti kuo daugiau 

formų – tai padės jiems susipažinti su 

platesniu vaizdinio meno objektų 

asortimentu. 

● Paskatinkite mokinius lavinti savo vizualų 

raštingumą – samprotauti ir aptarti, kodėl 

kai kurie iš jų turi daugiau kampuotų ar 

apvalių detalių, mažų ar didelių, ryškių ar 

blyškių, ir t.t. 

 

Ši veikla turėtų padėti mokiniams praplėsti 

savo žinias apie vietos, nacionalines, 

regionines, Europos ir pasaulines kultūrų 

vaizduojamojo meno raiškos formas, taip pat 

patobulinti bendrąsias kompetencijas: 

 
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant 

šiuos įgūdžius:  

● kūrybiškai išnaudoti skaitmenines 

technologijas, siekiant iškeltų mokymo(-si) 

tikslų; 

● naudoti, kurti ir dalytis skaitmeniniu turiniu.  

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos 

kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius: 

● atpažinti skirtingus kūrėjo idėjų perdavimo 

mene ir dizaine būdus auditorijai; 

● atpažinti kultūros paveldo ir vaizduojamojo 

meno objektus, galinčius padėti formuoti 

požiūrį į pasaulį. 

 

Siūlomi užduoties vertinimo 

metodai: 

Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį, 

siūlome keletą jos vertinimo kriterijų.  

 

1. Vertinimas atsižvelgiant į siekiamus 

mokomojo dalyko (temos) rezultatus 

(Informacinės technologijos: tinkamas 

nurodytų programų naudojimas. Dailė/menai: 

gebėjimas identifikuoti nurodytas detales ir 

kitus kūrinio ypatumus, vaizduojamojo meno 

objekto pristatymas, pademonstruotos 

meno/kultūros paveldo žinios). 

 

2. Vertinimas atsižvelgiant į bendrą grupės 

darbą – mokinio įsitraukimas į veiklą, tikslo ir 

siekiamų rezultatų suvokimą bei gebėjimą juos 

pristatyti. 

 

3. Vertinimas atsižvelgiant į įgūdžių, priskirtų 

konkrečioms bendrųjų kompetencijų sritims, 

panaudojimą / patobulinimą, taip pat 

Veiklos rezultatas. 

Kiekviena mokinių grupė turi  

pateikti mažiausiai 2  

nuotraukas – garsaus vizualinio 

meno objekto ir vaizdo, susijusio su 

mokymosi aplinka. Nurodytos detalės - 

panašios formos (spalvos) turi būti 

pažymėtos pasirinktų programinės 

įrangos programų pagalba. Grupės taip 

pat gali būti paprašyta parengti trumpą 

žodinį pasirinkto vizualaus meno objekto 

pristatymą: autorius, data, ekspozicijos 

vieta, kitos turimos įdomios detalės ir 

pastebėtos formos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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gebėjimas pritaikyti integruotų mokomųjų 

dalykų metu įgytas žinias: 

 

Rekomenduojamas skaitmeninei 

kompetencijai priskiriamų įgūdžių 

demonstravimo vertinimas: 

● Reikiamos formos yra identifikuotos ir 

pažymėtos tinkamai.  

Rekomenduojamas kultūrinio 

sąmoningumo ir raiškos kompetencijai 

priskiriamų įgūdžių demonstravimo 

vertinimas: 

● Išsamiai pristatyta vizualiojo meno objekto 

idėja, kontekstas ir (arba) detalės. 
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2 užduotis „Apsidairykime aplink“ 

 
 

 

 
 
 
 
Pakvieskite mokinius prisiminti jų 

gyvenamojoje vietovėje esančius vizualaus 

meno objektus (skulptūra, paveikslas 

muziejuje ir kt.). Paprašykite apie tai jų rasti 

kuo daugiau informacijos internete, susisiekite 

su vietiniu turizmo biuru. Kartu su mokiniais 

suplanuokite vizitus, kurių metu 

nufotografuosite objektą bei kaip ir pirmojoje 

užduotyje kartu su mokiniais paieškosite 

geometrinių/ spalvinių detalių, kurių iš pirmo 

žvilgsnio paprastai nepastebime. Mokinių 

pasirinkti meno objektai ir jų užfiksuotos 

detalės turi būti pristatyti parengtame 

pristatyme (naudojant tokias programas kaip 

„Canva“, „PowerPoint“ ar pan.).  

 

 
 
 
 
 
 

  

Rekomendacijos mokytojui: 

 Padėkite studentams apsibrėžti teritoriją, 

kurioje jie ieškos meno objektų, esant 

reikalui susisiekti su turizmo biuru; 

 Pateikite pavyzdžių, galinčių padėti jiems 

pasiruošti pristatymui. Idėjų galite rasti 

„Google“ meno ir kultūros svetainėje; 

 Užduoties įgyvendinimo terminai turėtų būti 

apibrėžti atsižvelgiant į pirminį studentų 

pasirengimo lygį. 

 

 

Ši veikla turėtų padėti mokiniams praplėsti 

savo žinias apie vietos, nacionalines, 

regionines, Europos ir pasaulines kultūrų 

vaizduojamojo meno raiškos formas, taip pat 

patobulinti šias bendrąsias kompetencijas: 

Skaitmeninė kompetencija, tobulinant 

šiuos įgūdžius:    

 kūrybiškai panaudoti skaitmenines 

technologijas siekiant užduoties tikslų; 

 naudoti, kurti ir dalytis skaitmeniniu turiniu.  

 

Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis 

kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius:  

 konstruktyviai bendrauti skirtingose 

socialinėse aplinkose, bendradarbiauti 

komandose ir derėtis; 

 pasitelkti turimus užduočiai atlikti reikiamus 

gebėjimus, sutelkti dėmesį į užduotį, 

susidoroti su sudėtingumu, kritiškai 

apmąstyti ir priimti reikiamus sprendimus, 

reikalingus užduočiai įgyvendinti.  

 

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos 

kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius: 

 surasti ir pritaikyti žinias apie vietinius 

(regioninius) vaizduojamojo meno 

objektus; 

 perteikti savo idėjas auditorijai kalba, 

iliustruota skaitmeniniu turiniu; 

 atpažinti kultūros paveldo objektus bei jų 

perteikiamą pasaulio suvokimą. 

 

Siūlomi užduoties vertinimo 

metodai: 

Atsižvelgiant į šios veiklos užduotį, 

siūlome keletą jos vertinimo kriterijų.  

 

1. Vertinimas atsižvelgiant į siekiamus 

mokomojo dalyko (temos) rezultatus: 

Veiklos rezultatas. 

Žodinis, iliustruotas skaitmeniniu 

turiniu meno kūrinio pristatymas. 

 

Reikalingos priemonės: interneto ryšys, 
kompiuteris, projektorius, mobilus 
telefonas/kamera.  
  

https://www.canva.com/
https://artsandculture.google.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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(Informacinės technologijos: parengta 

prezentacija. Kultūra/istorija: gebėjimas surasti 

informaciją, pastebėti jam būdingas detales, 

apibendrinti ir pristatyti informaciją apie meno 

kūrinį. 

 

2. Vertinimas atsižvelgiant į bendrą grupės 

darbą – mokinio įsitraukimas į veiklą, tikslo ir 

siekiamų rezultatų suvokimą bei gebėjimą juos 

pristatyti. Pasirinkus šį metodą, mokiniams 

turėtumėte pristatyti šiuos vertinimo kriterijus: 

 surasta tinkama informacija; 

 parengtas struktūruotas pristatymas; 

 pademonstruotas gebėjimas organizuoti 

grupės darbą ir kartu atlikti užduotį; 

 kūrybiškas rezultatų pristatymas; 

 pademonstruotas gebėjimas tinkamai 

išreikšti nuomonę, perteikti turimas žinias ir 

nuostatas.  

 

3. Vertinimas atsižvelgiant į įgūdžių, priskirtų 

konkrečioms bendrųjų kompetencijų sritims, 

panaudojimą / patobulinimą, taip pat gebėjimas 

pritaikyti integruotų mokomųjų dalykų metu 

įgytas žinias: 

Rekomenduojamas skaitmeninei 

kompetencijai priskiriamų įgūdžių 

demonstravimo vertinimas: 

 norėdamas tinkamai įvertinti šią 

kompetenciją, mokytojas turėtų žinoti apie 

pradinį mokinio lygį ir nustatyti, ar jie 

panaudojo visas galimas žinias kokybiškam 

skaitmeniniam turiniui sukurti 

pasinaudodamas savo gebėjimais 

reikalingais užduočiai atlikti; 

 kūrybiškumas atliekant/pristatant užduotį. 

 

Rekomenduojamas asmeninei, socialinei ir 

mokymosi mokytis kompetencijai 

priskiriamų įgūdžių demonstravimo 

vertinimas: 

 efektyviai valdomas užduočiai skiriamas 

laikas ir pateikta informacija; 

 pasitelkiami asmeniniai / grupės gebėjimai, 

sutelkiamas dėmesys, sprendžiamos 

kilusios problemos ir priimami sprendimai; 

 bendradarbiaujama komandoje (parodoma 

tolerancija, reiškiami ir suprantami skirtingi 

požiūriai). 

 

Rekomenduojamas kultūrinio 

sąmoningumo ir raiškos kompetencijai 

priskiriamų įgūdžių demonstravimo 

vertinimas: 

 informacija apie vietinį (regioninį) 

vaizduojamojo meno objektą yra išsami, 

informacijai rinkti panaudoti įvairūs galimi 

šaltiniai; 

 žodinis pristatymas yra aiškiai susietas su 

paruoštu skaitmeniniu pristatymu; 

 vizualiojo meno objektas pateikiamas 

gerbiant kultūrinę jo išraišką; 

 demonstruojamos vietinės, nacionalinės, 

regioninės, Europos ir pasaulinės kultūros 

išmanymas. 
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ŠALTINIAI 
 
 

Vizualinis raštingumas – Toledo Meno 

muziejus: 

https://www.youtube.com/watch?v=O39niAzu

apc 

  

Vizualaus meno pristatymas klasei:  

https://www.literacyideas.com/teaching-visual-

texts-in-the-classroom 

 

Forma – vizualaus meno objektas: 

https://www.artyfactory.com/art_appreciation/v

isual-elements/shape.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O39niAzuapc
https://www.youtube.com/watch?v=O39niAzuapc
https://www.literacyideas.com/teaching-visual-texts-in-the-classroom
https://www.literacyideas.com/teaching-visual-texts-in-the-classroom
https://www.artyfactory.com/art_appreciation/visual-elements/shape.html
https://www.artyfactory.com/art_appreciation/visual-elements/shape.html

