Tuskulėnų gimnazijos Kryptingo meninio ugdymo (KMU) programą sudaro Dailės
ir Scenos menų programos. KMU programa papildo ir praplečia Bendrųjų programų teikiamas
galimybes įgyti menines kompetencijas ugdyti mokinius kaip kūrybingai mąstančias asmenybes,
gebančias pritaikyti meno ţinias ir patirtį įvairiose gyvenimo srityse. KMU procese remiamasi
nuostata, kad meninė kūryba – tai ne siaurai suvokiamos profesinės veiklos sritys, bet priemonės,
padedančios atsiskleisti mokinio kūrybinėms galioms. Kūrybinė meninė raiška stimuliuoja mokinių
vaizduotę, kūrybingumą, emocinį intelektą, skatina kritinį mąstymą ir poţiūrių įvairovę, o teigiami
meniniai išgyvenimai, patirti aktyvioje kūrybos veikloje, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją, skatina
gilinti ir plėtoti meninio paţinimo patirtį, siekti geresnių mokymosi rezultatų.
Pagal Tuskulėnų gimnazijos KMU programą meno dalykų turinys grindţiamas mokinių poreikius
bei interesus atitinkančia prasminga ir tikslinga menine raiška. Mokiniai yra įtraukiami į dailės, muzikos,
teatro bei šokio raiškos formų nagrinėjimą, kūrybinių idėjų paiešką bei įgyvendinimą. Programa
orientuota į tai, kad mokiniai ugdytųsi meninius ir bendruosius gebėjimus, įgytų asmeninę, socialinę,
kultūrinę, estetinę bei bendrąsias kompetencijas.
KMU programa įgyvendinama šiais etapais:
 Pradinis ugdymas: dailė, scenos menai (lietuvių liaudies ir šiuolaikinio šokio pamokos

visose klasėse, teatras), neformalaus švietimo programos.
 Pagrindinis ugdymas: dailė, scenos menai (teatras, šokis, muzika), neformalaus švietimo

programos.
 Vidurinis ugdymas: pasirenkamos dailės, teatro, šokio, muzikos ugdymo programos
bendruoju ar išplėstiniu kursu, neformalaus švietimo programos.
Dailės programos tikslas – ugdyti mokinio meninės kūrybinės raiškos, meno kūrinių stebėjimo ir
vertinimo gebėjimus, suteikiant estetinį kryptingumą, pozityvias kultūrines nuostatas bei formuojant
kūrybiškai mąstantį, Lietuvos ir pasaulio mene besiorientuojantį ţmogų. Ši programa sudaryta remiantis
ilgamete Tuskulėnų gimnazijos pagilinto dailės ugdymo patirtimi ir tradicijomis.
KMU dailės programos sudėtiniai ugdymo dalykai:


1-4 kl.: dailė (spalvinė, grafinė, erdvinė ir laisvoji raiška);



5 kl.: dailės paţinimas, piešimas-tapyba, grafika, skulptūra, dizainas;



6 kl.: tautodailė, piešimas-tapyba, grafika, skulptūra, dizainas;



7-8 kl.: dailės istorija, piešimas-tapyba, grafika, skulptūra, dizainas;



9-10 kl.: dailės istorija, piešimas-tapyba, skulptūra, dizainas;



11-12 kl.: nuosekliai plėtojant meninį ugdymą dailės srityje bei atsiţvelgiant į mokinio poreikius,
mokykla siūlo rinktis Dailės programą išplėstiniu arba bendruoju kursu. 11-12 klasėje mokiniai

renkasi ne maţiau kaip du dailės dalyko ugdymo modulius (dailėtyra, piešimas-tapyba, grafika,
skulptūra, dizainas);


Neformalusis švietimas: dailės, grafikos, dekoratyvinių technikų, dizaino programos;



Dailės ugdymą sudaro trys veiklos sritys: dailės raiška, dailės raiškos kūrinių ir dailės kūrinių
interpretavimas bei vertinimas, vizualiųjų reiškinių paţinimas socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
Ugdymo procese šios veiklos sritys yra integruojamos, viena kitą papildo bei yra siejamos su
bendrųjų kompetencijų ugdymu.

Scenos menų programos tikslas – sudaryti galimybes mokiniams plėtoti savo kūrybines galias, gebėjimą
reikštis ir komunikuoti įvairių menų raiškos priemonėmis, dalyvauti integralioje meninėje veikloje,
puoselėti individualumą ir tapatumą, per kūrybinę veiklą patirtais teigiamais išgyvenimais stiprinti
mokymosi motyvaciją bei išsiaiškinti savo didţiausią polinkį gilinimuisi į pasirinktas meno šakas.
KMU scenos menų sudėtiniai ugdymo dalykai:
1-4 kl.: lietuvių liaudies šokis - formaliojo ugdymo pamokos visose pradinėse klasėse; šiuolaikinis šokis
– neformalusis ugdymas (privaloma 3-4 kl.); sportinių šokių studija ir gatvės šokių studija – neformalusis
ugdymas; muzika pradinio ugdymo koncentre (1 – 4 kl.); Jaunučių choras, ansamblinis muzikavimas,
solinis dainavimas - neformalusis ugdymas; teatras - formaliojo ugdymo pamokos (privaloma 3-4 kl.);
teatro studija „Ţaidţiame teatrą“ - neformalusis ugdymas;
●

5-10 kl.: šokis - formaliojo ugdymo pamokos; Sportinių šokių studija, Gatvės šokių studija neformalusis ugdymas; muzika pagrindinio ugdymo koncentre (5 – 10 kl.); muzikiniai projektai formaliojo ugdymo pamokos; Muzikinė projektinė veikla (Jaunių choras, instumentinis muzikavimas,
vokalo studija) - neformalusis ugdymas; teatras - formaliojo ugdymo pamokos; teatro studija „Tuskulėnų
vaikų teatras“ - neformalusis ugdymas;
●

11-12-kl.: atsiţvelgiant į mokinio poreikius, vidurinio ugdymo koncentre mokykla siūlo toliau gilinti
ţinias bei meninės raiškos įgūdţius pasirenkant iš šių programų: Šokio programą bendruoju kursu; Šokio
programą išplėstiniu kursu; Teatro programą bendruoju kursu; Teatro programą išplėstiniu kursu;
Muzikos programą bendruoju kursu; Muzikos programą išplėstiniu kursu. Neformaliojo ugdymo
programas: teatro studija „Tuskulėnų vaikų teatras“, muzikos programą „Muzikinė projektinė veikla“
(Jaunių choras, instumentinis muzikavimas, vokalo studija).
●

Šiuolaikinės meno formos pasiţymi integralumu – nyksta ribos tarp skirtingų meno šakų, tad KMU
programa grindţiama integruotu meno paţinimu bei yra siejama su visomis ugdymo proceso sritimis.

