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KLAIPĖDOS VYDŪNO GIMNAZIJOS KULTŪRINIO UGDYMO PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos Vydūno gimnazijos kultūrinio ugdymo programos paskirtis – apibrėžti mokinių 
kultūrinio ugdymo sistemą Klaipėdos Vydūno gimnazijoje (toliau – mokykla), nustatant kultūrinio 
ugdymo tikslus, principus ir pagrindines nuostatas, ugdymo turinio, ugdymo proceso organizavimo 
ypatumus. 

2. Mokyklos kultūrinio ugdymo programa (toliau – programa) - mokykloje  įgyvendinamų 
klasių kultūrinio ugdymo programų visuma.

3. Programa parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, 
Nr. 23-539; 2011, Nr. 38-1804), Netradicinio ugdymo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-299, Humanistinės kultūros ugdymo 
menine  veikla  samprata,  patvirtinta  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo ministro  2012 m. 
lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1595, Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos nuostatais, patvirtintais 
Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. AD1-
1767, ir kitais teisės aktais.

4. Mokykloje,  kuriant  mokinių  humanistinės  kultūros  ugdymo  sistemą,  intensyviai 
naudojamos  meninės  veiksenos  (kūryba,  atlikimas,  analizė,  vertinimas),  meno  kolektyvų  ir 
individuali mokinių, klasių vadovų, bendrojo ugdymo ir meninio ugdymo dalykų mokytojų veikla, 
užtikrinama  bendrojo  ugdymo  ir  meninio  ugdymo  dalykų  dermė,  laiduojamas  meninio  ir  
kultūrinio ugdymo sistemiškumas.

II. PROGRAMOS TIKSLAI, PRINCIPAI IR PAGRINDINĖS NUOSTATOS

5. Ugdant  mokinių  kultūrą  siekiama  šio  tikslo  -  padėti  mokiniams  kartu  su  pradiniu, 
pagrindiniu ir viduriniu išsilavinimu, įgyti kultūrinių ir meninių kompetencijų, perimti humanistines 
vertybes ir grįsti jomis savo gyvenimą.

6. Kultūrinio ugdymo uždaviniai:
6.1. ugdyti  mokinių  kultūrinę  kompetenciją,  pilietiškumo,  socializacijos,  refleksijos  ir 

vertinimo gebėjimus;
6.2. stiprinti mokinių, meninį, dorinį ir bendrąjį ugdymą, integruojant bendrąsias, mokyklos 

meninio  ugdymo,  šią  ir  kitas  neformaliojo  švietimo  programas,  klasės  vadovų  veiklą,  vykdant 
kultūrinius projektus, tradicinius renginius; 

6.3. organizuoti socialiai prasmingą mokinių veiklą mokykloje ir už mokyklos ribų, siekiant 
ugdymo procese įgytas vertybines nuostatas įtvirtinti realiame gyvenime;

6.4. skatinti  mokinius atskleisti  savo kūrybines galias,  išsiugdyti  esminį kultūros ir meno 
vertybių suvokimą, gebėti kritiškai vertinti savo paties ir kitų kūrybinius darbus, sėkmingai veikti 
kultūrinėje aplinkoje, puoselėti kultūrinį, meninį paveldą ir kultūrinę įvairovę.

7. Mokinių  kultūrinio  ugdymo  principai:  estetiškumas,  kūrybiškumas,  demokratiškumas, 
humaniškumas, nuoseklumas, integralumas.

8. Kultūrinio  ugdymo pagrindinės  nuostatos,  grindžiamos  Royaus  D‘Andrade,  Klaudijos 
Strauss,  Moriso  Weitzo,  Johno  Hosperso,  Monroe  C.  Beardsley,  Vydūno,  Žibarto  Jackūno,  
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Michaelio  Fulano  filosofiniais  bei  Rudolfo  Štainerio,  Karlo  Orfo,  Zoltano  Kodajo,  Rūtos 
Girdzijauskienės, Arvydo Girdzijausko pedagoginiais teiginiais:

8.1. kultūra mokslinėmis teorijomis nusakoma, kaip tikslingų vertybių pasaulis, sukurtas  
žmonių  visuomenei  būdinga  veikla;  kaip  socialiai  efektyvus  modelis,  užtikrinantis  atsakingą, 
etiškai  reikalaujamą  individo  elgesį  grupės  santykiuose,  o  toks  elgesys  pasiekiamas  žmogaus 
prigimties  ištobulinimu  žmogiško  veikimo  priemonėmis,  nuteikiančiomis  žmogų  aukštesnes  
idėjas atitinkančiam tolesniam veikimui;

8.2. humanistinė  kultūra  suvokiama  kaip  asmens  sąmonės  ir  jos  nulemto  elgesio  būdo 
vienovė,  kuriai  daro įtakos  kultūrinėje  aplinkoje veikiančios  humanistinės  vertybės,  ji  taip  pat  
sudaro  sąlygas  asmens  raiškai  toje  kultūrinėje  aplinkoje.  Humanistinė  kultūra  įtvirtinama 
prasmingoje mokinių socialinėje ir meninėje veikloje;

8.3. asmens kultūra formuojasi per pažintinės veiklos ir emocinių išgyvenimų sintezę, kai  
pažintinės  schemos  įsimenamos  su  tam  tikru  emociniu  fonu,  lemiančiu  asmeninės  kultūros  
pobūdį; 

8.4. kultūrinis  ugdymas  remiasi  požiūriu,  kad  vaiką  reikia  pripažinti  tokį,  koks  jis  yra, 
ugdyti  jį  su  meile  ir  išauklėti  harmoningą,  laisvą  asmenybę.  Kūryba  yra  pagrindinis  žmogaus 
ugdymo  tikslas  ir  kelias  žmoguje  pažadinti  žmogiškumą,  dorumą,  kilnumą,  atsakingumą,  savo 
vertės pajautimą, drąsą;

8.5. meno kūriniai,  kaip saviti  realaus gyvenimo modeliai,  dėl estetinės  patirties  leidžia  
išgyventi  įsivaizduojamas  situacijas,  suteikia  idėjų  elgesiui  tobulinti  ir  taip  turtina  asmeninę  
patirtį. Meninė veikla, susieta su asmenine patirtimi, įgyja pažintinės veiklos bruožų, atspindinčių  
realią aplinką, ir suteikia emocinių išgyvenimų. Tai sudaro sąlygas žmogui tobulėti nuolat kuriant 
save, dalyvaujant prasmingoje nesavanaudiškoje veikloje, skleidžiant gėrį, grožį ir tiesą, įtvirtinant 
požiūrį, kad žmogiškumo pagrindą sudaro mokslas, menas bei dora ir, kad būtent menu reiškiasi 
žmogaus asmenybė, jo dvasinis pradas;

8.6. per  meninę  veiklą  įgyti  gebėjimai  ir  vertybės  tampa  pagrindiniu  asmenybės 
formavimosi  veiksniu  ir  asmens  kultūros  pagrindu.  Meninis  ugdymas  reikalingas  visiems,  o 
kokybiškas  muzikinis  ugdymas  būtinas  kiekvienam  vaikui,  rengiant  ne  tik  atlikėjus,  bet  ir 
išprususią,  kultūringą  publiką.  Meninė  veikla  yra  reikšminga  darniam  ugdytinių  įsiliejimui  į 
kultūrinę aplinką. Jos ugdomoji galia pasireiškia kuriant estetines vertybes, tačiau ypač ryškiai – 
dalijantis jomis su kitais;

8.7. estetinis  ugdymas  gali  turėti  pozityvią  įtaką  mokinių  kūrybiškumui  ir  netradiciniam 
mąstymui.

9. Įkultūrinimas,  kultūrinių  vertybių  perėmimas  ir  perteikimas  –  viena  svarbiausiųjų 
mokyklos funkcijų. 

III. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI

10. Programa papildo bendrojo pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinį. 
11. Įgyvendinant  programą,  atsižvelgiama  į  mokinių  asmens  raidos  tarpsnius,  esminius 

augančio žmogaus poreikius,  stiprinami mokinių ryšiai  su menų ir  kultūros pasauliu,  skatinama 
mokinių empatija, estetiniai išgyvenimai, padedantys perimti humanistines vertybes ir jas laikyti  
savomis.

12. Įgyvendinant programą,  ugdomi mokinių meniniai,  pažintiniai,  socialiniai,  praktiniai, 
prevenciniai  gebėjimai,  keliamas  jų  kultūrinis  aktyvumas  ir  sąmoningumas,  stiprinamas 
pasitikėjimas savimi ir savigarba, saviraiška ir kūrybiškumas, komandinis darbas. 

13. Kultūriniu  ugdymu,  bendruomenėje  vyraujančiais  demokratiškais  santykiais,  atvira, 
ramia, kūrybai palankia kultūrine bei saugia ir estetiška edukacine aplinka mokykloje laiduojamas 
formaliojo ir neformaliojo švietimo programų vykdymas.
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IV. KULTŪRINIO UGDYMO TURINYS

14. Kultūrinį  ugdymą  per  mokslo  metus  vykdo  klasių  kultūrinio  ugdymo  grupės, 
įgyvendindamos  grupių  parengtas  ir  mokyklos  direktoriaus  suderintas  klasių kultūrinio  ugdymo 
programas. 

15. Klasių  kultūrinio  ugdymo  grupes  sudaro:  klasės  vadovas,  meninio  ugdymo  dalyko 
mokytojas ir 2-3 bendrojo ugdymo dalykų mokytojai. 

16. Klasių  kultūrinio  ugdymo  programų  turinys  orientuotas  į  mokinių  įgytų  vertybinių 
nuostatų  ir  žinių  internalizavimą  socialinėje  veikloje,  patiriant  reikšmingas  emocijas,  darančias 
poveikį aplinkos vertinimui, bei modeliuojant jų elgesį, priimant sprendimus.  

17. Klasių  kultūrinio  ugdymo  programų  pagrindinės  kryptys  -  tarpdalykinis 
bendradarbiavimas ir socialinė veikla.

18. Tarpdalykinis bendradarbiavimas apima: 
18.1. bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą, siekiant mokiniams suteikti žinių ir ugdyti 

jų bendrąsias kompetencijas. Bendradarbiaujant bendrųjų ir meninių ugdymo dalykų mokytojams, 
ugdyme panaudojami meninio ugdymo teikiami privalumai (formos ir metodai),  tuo stiprinamas 
mokinių  kūrybiškumas,  lavinami  jų  gebėjimai  ir  žinios,  skatinamas  mokinių  dalyvavimas 
olimpiadose, konkursuose;

18.2. meninio  ugdymo  programų  įgyvendinimą,  siekiant  mokiniams  ugdyti  estetinę 
kompetenciją.  Bendradarbiaujant  meninių  ugdymo  dalykų  mokytojams  ir  klasių  vadovams, 
organizuojama aktyvi meninė veikla, dalyvavimas projektuose, parodose, koncertuose, užtikrinamas 
mokinių užimtumas mokykloje visą darbo dieną; 

18.3. dorinio-meninio  ugdymo  mokyklinių  projektų  vykdymą,  siekiant  ugdyti  mokinių 
bendrąsias,  kultūrines  ir  menines  kompetencijas,  formuoti  humanistines  dorovines  nuostatas. 
Bendradarbiaujant  meninio,  dorinio  ugdymo dalykų  mokytojams  ir  klasių  vadovams,  kartą  per 
ketvirtį organizuojami teminiai doriniai-meniniai renginiai klasėse, kartą per pusmetį tarpklasiniai 
renginiai mokykloje; 

18.4. klasių  kultūrinio  ugdymo  programų  įgyvendinimą,  siekiant  ugdyti  mokinių 
humanistinę kultūrą, mokėjimo mokytis kompetenciją. Klasių vadovai, apibendrinę klasės mokinių 
vertybines  orientacijas  ir  įsitikinimus,  keliamus  asmeninius  tikslus,  jų  bendravimo  įgūdžius  ir 
mokymosi pasiekimus, numato bendrųjų ir meninių ugdymo dalykų mokytojų bendradarbiavimo 
priemones, internalizuojančias aktualias klasei vertybines nuostatas, puoselėjančias mokinių asmens 
kultūrą, subalansuojančias tris kultūrines formas – žinias, grožį ir gėrį.

19. Socialinė veikla sudaro sąlygas realizuoti mokinių sukauptas žinias ir gebėjimus, ne tik 
pamokoje  ar  mokykloje,  bet  ir  platesnėje  socialinėje  aplinkoje.  Vykdant  socialinę  veiklą, 
organizuojamos socialinės akcijos, koncertai, parodos, teikiama pagalba neįgaliems, pagyvenusiems 
žmonėms, mokykla tampa socialinės kultūros centru. Socialinė veikla mokiniams leidžia pajusti 
įgytų žinių reikšmingumą realiame gyvenime, įgyti būtinus jų taikymo įgūdžius. Mokiniai išmoksta 
savarankiškai spręsti problemas, pritaikyti savo sprendimus praktikoje.  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Programos  įgyvendinimą  koordinuoja  klasių  vadovai.  Programos  įgyvendinime 
dalyvauja  bendrųjų  ir  meninių  ugdymo  dalykų  mokytojai,  mokiniai,  mokinių  tėvai,  socialiniai 
mokyklos partneriai.

21. Programos įgyvendinimo priežiūrą vykdo  mokyklos direktorius.
22. Siekiant  programos  įgyvendinimo  efektyvumo,  aktualumo,  nuoseklumo  ir 

perimamumo:
22.1. klasių vadovai du kartus per mokslo metus įvertina išsikeltus veiklos tikslus, klasės 

veiklos  stiprybes,  silpnybes,  grėsmes,  numato  tolimesnes  ugdymo  galimybes  ir  pagal  poreikį 
tobulina klasių kultūrinio ugdymo programas;
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22.2. vieną kartą per metus, vykdant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, analizuojamos 
programos įgyvendinimo galimybės ir mokyklos metiniame veiklos plane numatomos kultūrinio 
ugdymo proceso gerinimo priemonės. 

23. Programa skelbiama mokyklos internetiniame tinklalapyje.

___________________________

SUDERINTA
Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos 
tarybos 2013 m. sausio 3 d. posėdžio                                         
protokoliniu nutarimu  (protokolas Nr. 1). 


