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1 GRAFINIŲ KOMUNIKACIJŲ DIZAINAS 

 
1.1 Programos tikslai 

Programos paskirtis – rengti kvalifikuotus grafinių komunikacijų dizaino specialistus ir 

teikti grafinio dizaino profesinio bakalauro laipsnį – yra suderinta su Vilniaus dizaino 

kolegijos strateginiais tikslais, misija ir vizija. Absolventas galės teikti įvairias grafinio 

dizaino paslaugas Lietuvos bei užsienio dizaino studijose, reklamos kompanijose, 

individualioje projektinėje veikloje bei kitose panašiose veiklos srityse.  

Programa pavadinta grafinių komunikacijų dizainu tikslingai, siekiant pabrėžti jos 

išskirtinumą. VDK, suvokdama, kad visas grafinis dizainas turi vizualinės komunikacijos 

požymių, programoje ypatingą dėmesį skiria komunikaciniam grafiniam dizainui, turinčiam 

platų, įtaigų, unikalų, psichologinį, emocinį ir kt. poveikį rinkos vartotojui. VDK rengiami 

specialistai yra orientuoti į plačią vartotojišką visuomenę. 

 

Pagrindiniai grafinių komunikacijų dizaino programos tikslai: 

 parengti kompetentingus, išsilavinusius grafinių komunikacijų specialistus, gebančius 

kritiškai analizuoti dalykinę-specialybinę informaciją bei vartotojo poreikius, 

gebančius kurti novatoriškas vizualinės komunikacijos objektų sprendimų idėjas, 

projektuoti vizualinės komunikacijos objektus pateikiant savitą, išskirtinį, išbaigtą 

firminį stilių, profesionaliai taikyti kompiuterinės grafikos technologijas, pateikti 

visavertį išbaigtą produktą; 

 skatinti studento visą gyvenimą trunkančio asmeninio tobulėjimo poreikį, išugdyti 

savarankiško mąstymo gebėjimą ir požiūrį, teikiantį galimybę kūrybingai veikti ir 

orientuotis besikeičiančioje visuomenėje, parengti atitinkančius šiandieninės rinkos 

poreikius specialistus, kurie gebėtų integruotis į darbo rinką bei taikyti įgytas teorines 

ir praktines žinias ir įgūdžius savo profesinėje veikloje. 

 

1.2 Programos rezultatai 

Programos rengėjai, atsižvelgdami į grafinių komunikacijų dizaino programos tikslus, 

formuluoja septynis rezultatus, kuriuos absolventas pasieks baigęs studijų programą. 

Pirmasis–penktasis rezultatai pasiekiami įgyvendinus pirmąjį studijų programos tikslą, 

šeštasis–septintasis – antrąjį programos tikslą. Studijų programos tikslų, studijų rezultatų ir 

studijų dalykų (modulių) sąsajos pateiktos 1 lentelėje. 

Baigęs studijų programą, absolventas: 

1) demonstruos bazinius meninius dailės ir dizaino gebėjimus, taikomus 

praktinėje grafinio dizaino veikloje (atitinka Dublino aprašų 1, 2 punktus); 

2) gebės naudotis tradicinėmis ir šiuolaikinėmis technologijomis bei saugiai ir 

tinkamai taikyti jas projektuose (atitinka Dublino aprašų 1, 2 punktus); 

3) gebės analizuoti informacijos šaltinius, projektuojamo grafinio dizaino 

objektus ir jų analogus darydamas apibendrinimus ir išvadas (atitinka 

Dublino aprašų 3); 
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4) gebės generuoti ir taikyti kūrybines idėjas grafinio dizaino sprendimuose, 

atsižvelgdamas į užsakovo norus ir poreikius (atitinka Dublino aprašų 4 

punktą); 

5) demonstruos gebėjimą profesionaliai vizualizuoti savo idėjas vykdomuose 

projektuose, taikydamas įvairius komunikavimo būdus (atitinka Dublino 

aprašų 4 punktą); 

6) gebės aiškiai ir tikslingai komunikuoti, pristatyti savo idėjas profesinėje 

aplinkoje bei naudotis naujausia informacija (atitinka Dublino aprašų 4 

punktą); 

7) gebės racionaliai ir kryptingai taikyti specialybines žinias ir gebėjimus bei 

verslumo įgūdžius profesinėje veikloje (atitinka Dublino aprašų 5 punktą). 

 

1.3 Įgyjamos žinios ir išugdomi gebėjimai bei įgūdžiai. Bendrosios ir 

specialybinės kompetencijos 

Baigę programą, absolventai: 

 žino ir suvokia studijuojamų dalykų esmę ir paskirtį, juos objektyviai ir kritiškai 

vertina bei tikslingai taiko kūrybiniame procese; 

 žino specialybinių praktinių dalykų charakteringas raiškos priemones, būdus, 

technologijas; 

 išmano projektams keliamus techninius, technologinius, verslo reikalavimus; 

 geba tikslingai pasirinkti vizualinės raiškos priemones, jas taikyti grafinių 

komunikacijų dizaino sprendimuose; 

 žino ir geba naudotis naujausiomis kompiuterinės grafikos ir informacinėmis 

technologijomis, įsisavinti, pritaikyti naujausią įrangą ir technologijas rengiamuose 

grafinio dizaino objektų projektuose; 

 geba atlikti dvimačius ir trimačius grafinio dizaino objektų projektus; 

 įsisavinę meninius kūrybinius gebėjimus ir įgūdžius, geba kūrybingai spręsti grafinio 

dizaino problemas; 

 geba projektuoti spaudinius, vizualinės reklamos priemones, parengti juos spaudai, 

kurti interneto svetainės projektus, firminį stilių, funkcionalius ir estetiškus produktus, 

vystyti, plėtoti ir pristatyti kokybišką galutinį dizaino produktą; 

 geba bendrauti su užsakovu, analizuoti jo poreikius ir atsižvelgti į juos, kurdami naują 

produktą; 

 suvokia, analizuoja ir kuria šiuolaikišką meninę koncepciją, valdo vizualinio ir 

verbalinio komunikavimo priemones; 

 geba tikslingai pasirinkti vartotojui aktualius, inovatyvius sprendimo būdus bei 

realizavimo priemones, skirtas grafinių komunikacijų dizaino sprendimams, siekdami 

maksimaliai atskleisti kūrinio idėją, estetiką, originalumą ir išbaigtumą; 
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 geba kurti tinkamą, racionalų ir tikslingą projektą, suvokia informacijos svarbą 

šiuolaikinio verslo organizavime, analizuoja nuolat kintančią rinkos situaciją ir 

poreikius, paiso teisės aktų; 

 geba įtaigiai pateikti kūrybinio sumanymo esmę, moka efektyviai pristatyti save ir 

galutinį produktą; 

 geba integruoti aplinkos poreikius, grafinio dizaino funkcionalumą bei technologinės 

raidos diktuojamas galimybes kūrybiniam darbui socialinėje aplinkoje; 

 tobulina savo veiklą, priimamus sprendimus, yra atviri naujovėms, geba pasirinkti 

mokymosi strategijas, nuolat tikslingai atnaujina žinias ir lavina įgūdžius bei 

gebėjimus; 

 įgyja komunikacinę ir informacijos valdymo kompetenciją – geba komunikuoti 

valstybine, gimtąja ir užsienio kalbomis įvairiose situacijose, vaizdžiai, įtaigiai ir 

aiškiai reiškia savo idėjas bei jas pristato, žino informacijos paieškos strategijas, 

naudoja adekvačias duomenų bazes, geba valdyti informaciją, tikslingai panaudodami 

informacines komunikacines technologijas; 

 įgyja bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją – veiksmingai ir konstruktyviai 

dalyvauja visuomeniniame gyvenime, toleruoja kito nuomonę, turi savivertės pojūtį, 

yra atviri socialinės patirties įvairovei, moka bendrauti ir bendradarbiauti, turi 

komandinio darbo įgūdžių; 

 įgyja reflektavimo kompetenciją – nuolatos tobulina savo veiklą, numato saviugdos ir 

saviraiškos kryptis, atpažįsta pokyčių poreikį, yra atviri technologijų naujovėms; 

 įgyja mokymosi mokytis kompetenciją – turi nuostatą mokytis visą gyvenimą, geba 

pasirinkti mokymosi strategijas, nuolat tikslingai atnaujinti žinias, ugdyti meninės 

saviugdos poreikį ir lavinti įgūdžius bei gebėjimus; 

 domisi grafinio ir komunikacijos būdų sąveikomis, aktualijomis bendrojo išsilavinimo 

ir suvokimo aspektu; 

 yra komunikabilūs, nuosekliai reiškia mintis, išsiugdo kūrybingumą, analitinį, kritinį 

mąstymą, savarankiškumą, inovatyvumą, vizualinės raiškos raidos tendencijų 

suvokimą, gebėjimą savarankiškai priimti sprendimus, principingumą, atsakingumą, 

greitą darbų atlikimo tempą, savitumą, kruopštumą ir kt. 
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2 PROGRAMOS PASKIRTIS, POBŪDIS IR SANDARA 

 

VDK grafinių komunikacijų dizaino studijų programa garantuoja bazinį išsilavinimą ir 

supažindina su pagrindinėmis šio mokslo sritimis. Baigę programą, absolventai įgytų meno 

studijų srities dizaino krypties grafinio dizaino šakos (W210) grafinio dizaino profesinio 

bakalauro laipsnį. Naujos koleginių studijų programos apimtis – 180 ECTS kreditų. 

Programos studijų plano pagal turinį dalykai (moduliai) skirstomi į 4 grupes. 

 

2.1 Bendrieji koleginių studijų dalykai 

Bendrojo lavinimo bloką sudaro 5 dalykai (15 ECTS kreditų). Tai bendrakultūrines 

kompetencijas formuojantys dalykai, kurie lavina mąstymą, skatina analizuoti ir vertinti 

reiškinius. Prie jų priskiriami socialinių mokslų dalykai. Visi jie yra privalomi arba 

pasirenkamieji visiems studentams ir sudaro svarbią bendrojo lavinimo dalį. Studentai gali 

rinktis studijuoti rinkodarą arba verslo vadybos pagrindus, verslo teisę arba intelektinę 

teisę. Bendrojo lavinimo dalykai plečia žmogaus supratimą apie pasaulį, padeda jam 

savarankiškai priimti sprendimus, formuoja tokius mąstymo ir veiklos įgūdžius, be kurių 

neįmanoma sėkminga tolimesnė profesinė veikla. 

 

2.2 Studijų krypties dalykai 

Studijų krypties dalykai sudaro 135 ECTS kreditus. Iš viso programoje yra 24 krypties 

dalykai, iš kurių septyni yra tęstiniai, apimantys pagrindines meno ugdymo, komunikacijos, 

technologijų ir grafinio dizaino sritis. Studentai susipažins su grafiniu dizainu ir 

svarbiausiomis jo kryptimis. Į šį bloką įtraukti dalykai, sudarantys teigiamas prielaidas 

absolventams sukaupti pakankamų žinių bei praktinių gebėjimų praktinei veiklai po studijų. 

Kiekviena iš šių disciplinų yra orientuota ir dėstoma pagal specialybių specifiką. 

 

2.3 Praktikos dalykai 

Visiems šios programos studentams privalomos kūrybinės praktikos (studentas gali rinktis 

mokomąją kūrybinę ar pažintinę praktiką) bei specialybės praktikos (atlikimo vietas 

įvairiose įstaigose ir bendruomenėse gali pasirinkti pats studentas, prireikus kolegija 

tarpininkauja). Į šį bloką taip pat įtraukta priešdiplominė praktika. 

Praktikų apimtis yra 30 ECTS kreditų, profesinės veiklos praktikos – 30 ECTS kreditų 

(GDP 173: Mokomoji kūrybinė praktika / GDP 174: Mokomoji pažintinė praktika, GDP 

271: Specialybės praktika, GDP 351: Priešdiplominė praktika), o kitas praktinis rengimas 

aktyviai vykdomas per šiuos dalykus (GDS 350: Portfolio, GDS 522: Kūrybinis projektas, 

GDS 359: Baigiamasis darbas), kurie sudaro 15 % visos programos apimties (27 ECTS 

kreditų). Iš viso praktikų ir praktinio rengimo yra 57 ECTS kreditai, kas sudaro 32 % visos 

programos. Tai atitinka bendruosius programos reikalavimus, kad praktikos ir kitas 

praktinis rengimas sudarytų ne mažiau negu trečdalį programos. Svarbu pastebėti, kad 

koleginės studijos yra orientuotos į praktinį ugdymą, todėl visuose dalykuose vykdomas 

praktinis rengimas. Dalykų (modulių) aprašai (1 priedas) išdėstyti pagal 7 modulius, kurių 
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turinio aprašuose atsispindi valandos, skirtos paskaitoms, praktiniams užsiėmimams bei 

savarankiškam darbui. 

 

2.4 Pasirenkamieji ar laisvai pasirenkamieji dalykai 

Pasirenkamieji dalykai kolegijoje sudaro 33 ECTS kreditus. Kaip alternatyvą galima rinktis 

to paties kamieno skirtingas disciplinas – tinklalapio dizainas arba interaktyvioji grafika, 

knygų dizainas arba pakuotės dizainas; taip pat renkamasi atlikti kūrybinę arba pažintinę 

praktiką. Specialybės praktika yra privalomas dalykas, tačiau studentas gali pats pasirinkti 

atlikimo vietą bei pobūdį. Programoje numatyti ir laisvai pasirenkamieji dalykai. Laisvai 

pasirenkamieji dalykai gali būti iš bet kurio modulio, studento pasirinkti savo nuožiūra 

VDK arba kitoje aukštojoje mokykloje. Laisvai pasirenkami dalykai, aktualūs grafinio 

dizaino specialistui, gali būti: skaitmeninė taikomoji fotografija, rinkodara, projektų 

vadyba, specialybinė tapyba, inovatyvios grafinių komunikacijų technologijos ir kt., kurie 

yra dėstomi VDK kitų specialybių programose. Šie dalykai yra dalis bendrųjų koleginių 

studijų, studijų krypties ar praktikos dalykų, kurių kreditų suma sudaro programos visumą 

(180 ECTS kreditų).  

Atsižvelgiant į pirmiau išvardytus studijų programos sandaros aspektus, matoma, kad 

grafinių komunikacijų dizaino programa atitinka bendruosius studijų programų 

reikalavimus. 

 

2.5 Programą sudarantys moduliai 

Visos grafinių komunikacijų dizaino studijų programos grupės tarpusavyje yra neatsiejamai 

susijusios. 

Studijų plano dėstomi dalykai sudaro 7 modulius, kurie tarpusavyje susiję ir sudaro visos 

programos visumą. Moduliai tikslingai padalyti į tris dalis, kurių pirmoji – teorinio 

parengimo moduliai (27 ECTS kreditai) – yra pagrindas žinių, kurių prireiks studijuojant 

specialybinius dalykus. Antroji modulių grupė – profesinio parengimo pagrindų moduliai 

(75 ECTS kreditai) – suteikia specialybinių žinių ir formuoja studentų įgūdžius. Trečioji 

modulių grupė – profesinių žinių įtvirtinimo moduliai (78 ECTS kreditai) – įtvirtina žinias, 

ugdo kūrybiškumą, savarankiškumą bei iniciatyvumą, formuoja gebėjimą integruoti žinias į 

bendrą profesinę visumą. 

Moduliai išdėlioti logine seka nuo dalykų, formuojančių bendrakultūrines kompetencijas, 

iki specialiųjų kompetencijų, reikalingų grafinio dizaino specialisto veikloje. Todėl 

moduliai atsako į visus iškeltus programoje tikslus ir uždavinius. 

 

2.6 Grafinių komunikacijų dizainas 

 

1. Humanitarinis modulis – 12 ECTS kreditų 

Dailės ir dizaino istorija 

Kalbos kultūra ir iškalbos menas 
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Užsienio kalba 

2. Socialinis modulis – 15 ECTS kreditų 

Žmonių sauga ir ekologija 

Verslo vadybos pagrindai 

Intelektinė teisė 

Reklamos teorija ir psichologija 

Projektų vadyba 

3. Grafinio dizaino raiškos pagrindų modulis – 30 ECTS kreditų 

Įvadas į specialybę 

Kompozicija ir spalvotyra 

Piešimas 

Vizualinė komunikacija 

Tipografikos pagrindai 

Ženklodara 

Šriftas 

4. Skaitmeninių technologijų modulis – 21 ECTS kreditas 

Kompiuterinė grafika 

Skaitmeninės technologijos 

Tinklalapio dizainas 

Interaktyvi grafika 

5. Grafinių komunikacijų dizaino modulis – 24 ECTS kreditai 

Firminis stilius 

Reklamos gamybos technologijos 

Komunikacija 

6. Profesinių praktikų modulis – 30 ECTS kreditų 

Mokomoji kūrybinė praktika 

Mokomoji pažintinė praktika 

Specialybės praktika 

Priešdiplominė praktika 

7. Grafinio dizaino sistemų modulis – 42 ECTS kreditai 

Leidinių dizainas 

Pakuotės dizainas 

Knygų dizainas 

Kūrybinis projektas 

Baigiamasis darbas 

Laisvai pasirenkami dalykai – 6 ECTS kreditai 

IŠ VISO: 180 ECTS kreditų 
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3 Studijų programos tikslų, studijų rezultatų ir studijų dalykų sąsajos 

 

1 lentelė. Studijų programos tikslų, studijų rezultatų ir studijų dalykų sąsajos 

Programos tikslai Studijų rezultatai Studijų dalykai 

(moduliai) 

1. Parengti kompetentingus, 

išsilavinusius grafinių 

komunikacijų dizaino 

specialistus, gebančius 

kritiškai analizuoti 

dalykinę-specialybinę 

informaciją bei vartotojo 

poreikius, kurti 

novatoriškas vizualinės 

komunikacijos objektų 

sprendimų idėjas, 

projektuoti vizualinės 

komunikacijos objektus 

pateikiant savitą, išskirtinį, 

prezentacinį firminį stilių, 

profesionaliai taikyti 

kompiuterinės grafikos 

technologijas, pateikti 

visavertį išbaigtą produktą. 

1. Baigęs studijų 

programą, absolventas 

demonstruos bazinius, 

meninius dailės ir 

dizaino gebėjimus, 

taikomus praktinėje 

grafinio dizaino 

veikloje 

Dailės ir dizaino istorija 

Įvadas į specialybę 

Kompozicija ir 

spalvotyra 

Piešimas 

Vizualinė komunikacija 

2. Baigęs studijų 

programą, absolventas 

gebės naudotis 

tradicinėmis ir 

šiuolaikinėmis 

technologijomis bei 

saugiai ir tinkamai 

taikyti jas projektuose. 

Žmonių sauga ir 

ekologija 

Tipografikos pagrindai 

Kompiuterinė grafika 

Tinklalapio dizainas 

Interaktyvi grafika 

Skaitmeninės 

technologijos 

Reklamos gamybos 

technologijos 

3. Baigęs studijų 

programą, absolventas 

gebės analizuoti 

informacijos šaltinius, 

projektuojamo 

grafinio dizaino 

objektus ir jų analogus 

darydamas 

apibendrinimus ir 

išvadas. 

Mokomoji kūrybinė 

praktika 

Mokomoji pažintinė 

praktika 

Projektų vadyba 

Leidinių dizainas 

Komunikacija 

Pakuotės dizainas 

Knygų dizainas 

4. Baigęs studijų 

programą, absolventas 

gebės generuoti ir 

taikyti kūrybines 

idėjas grafinio dizaino 

sprendimuose, 

atsižvelgdamas į 

užsakovo norus ir 

Reklamos teorija ir 

psichologija 

Šriftas 

Kūrybinis projektas 

Specialybės praktika 

Firminis stilius 
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poreikius. Pakuotės dizainas 

5.  Baigęs studijų 

programą, absolventas 

demonstruos gebėjimą 

profesionaliai 

vizualizuoti savo 

idėjas vykdomuose 

projektuose 

taikydamas įvairius 

komunikavimo būdus. 

Ženklodara 

Komunikacija 

Leidinių dizainas 

Firminis stilius 

Kūrybinis projektas 

Pakuotės dizainas 

2. Skatinti studento visą 

gyvenimą trunkančio asmeninio 

ir profesinio tobulėjimo poreikį, 

išugdyti savarankiško mąstymo 

gebėjimą ir požiūrį, teikiantį 

galimybę kūrybingai veikti ir 

orientuotis besikeičiančioje 

visuomenėje, parengti 

atitinkančius šiandieninės rinkos 

poreikius specialistus, kurie 

gebėtų integruotis į darbo rinką 

bei taikyti įgytas teorines, 

praktines žinias ir įgūdžius savo 

profesinėje veikloje. 

6...Baigęs studijų 

programą, absolventas 

gebės aiškiai ir 

tikslingai 

komunikuoti, pristatyti 

savo idėjas profesinėje 

aplinkoje bei naudotis 

naujausia informacija 

Kalbos kultūra ir 

iškalbos menas 

Užsienio kalba 

Specialybės praktika 

Kūrybinis projektas 

Akademinio rašymo 

pagrindai 

7...Baigęs studijų 

programą, 

absolventas gebės 

racionaliai ir 

kryptingai taikyti 

specialybines žinias ir 

gebėjimus bei 

verslumo įgūdžius 

profesinėje veikloje 

Verslo vadybos 

pagrindai 

Intelektinė teisė 

Firminis stilius 

Kūrybinis projektas 

Visi programos tikslai ir rezultatai yra testuojami ir atsispindi 

studijų programos baigiamuosiuose dalykuose. 

Priešdiplominė praktika 

Baigiamasis darbas 
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4 GRAFINIŲ KOMUNIKACIJŲ DIZAINO STUDIJŲ PROGRAMOS 

REZULTATŲ, DALYKO REZULTATŲ IR VERTINIMO METODŲ SĄSAJOS 

 

2 lentelė. Studijų programos rezultatų, dalyko rezultatų ir vertinimo metodų sąsajos 

Programos 

studijų 

rezultatai 

Dėstomas 

dalykas 

Dalyko 

rezultatai/Kompetencijo

s 

Vertinimo 

metodai 

Geba generuoti ir 

taikyti kūrybines 

idėjas grafinio 

dizaino 

sprendimuose, 

atsižvelgdamas į 

užsakovo norus 

ir poreikius. 

 

Demonstruoja 

gebėjimą 

profesionaliai 

vizualizuoti savo 

idėjas 

vykdomuose 

projektuose 

taikant įvairius 

komunikavimo 

būdus.  

 

Geba analizuoti 

informacijos 

šaltinius, 

projektuojamo 

grafinio dizaino 

objektus ir jų 

analogus darant 

apibendrinimus 

ir išvadas. 

GDS 319: 

Firminis stilius 
 Suvokia firminį stilių 

kaip vieningą vizualinę-

stilistinę sistemą, kaip 

vientisą vizualų įvaizdį, 

stilistikos ir sprendimų 

priklausomybę nuo 

paskirties, pobūdžio. 

Portfolio 

pristatymas 

Pokalbis 

 

 

 Geba tikslingai panaudoti 

įsisavintas technologijas, 

žinias ir įgūdžius firminio 

stiliaus formavime ir 

sprendimuose. 

Portfolio 

pristatymas 

Pokalbis 

 Geba analizuoti rinkos 

poreikius, tendencijas, 

žinos poveikio vartotojui 

kriterijus. 

Portfolio 

pristatymas 

Pokalbis 

 Geba generuoti 

inovatyvias idėjas, taikyti 

profesines žinias, 

sprendžiant atskirų 

firminio stiliaus 

sudaromųjų komponentų 

formavimą ir jų jungimą į 

vientisą vizualinę-

stilistinę visumą. 

Portfolio 

pristatymas 

Testas 

 

 

 

 Turi pakankamus 

įgūdžius tikslingai 

realizuoti savo idėjas, 

įtaigiai jas pristatyti, 

argumentuoti savo 

sprendimus. 

Portfolio 

pristatymas 

Geba analizuoti 

informacijos 

šaltinius, 

GDS 521: 

Komunikacija 

 

 Susipažinęs su vizualinio 

komunikavimo raida, 

geba įžvelgti tendencijas. 

Portfolio 

pristatymas 

Pokalbis 
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projektuojamo 

grafinio dizaino 

objektus ir jų 

analogus darant 

apibendrinimus 

ir išvadas. 

 

Geba racionaliai 

ir kryptingai 

taikyti 

specialybines 

žinias ir 

gebėjimus bei 

verslumo 

įgūdžius 

profesinėje 

veikloje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Išmano vizualinio 

komunikavimo būdus, 

geba juos analizuoti ir 

vertinti. 

Portfolio 

pristatymas 

Pokalbis 

 Supranta ir geba 

paaiškinti reklamos 

analogų, idėjinį 

pagrindimą ir 

komunikacinę žinutę. 

Portfolio 

pristatymas 

Pokalbis 

 Suvokia reklamos objekto 

ir aplinkos sąsajas, geba 

analizuoti ir apibendrinti 

tikslinę vartotojų grupę. 

Portfolio 

pristatymas 

Pokalbis 

 Taiko kompozicines ir 

psichologines žinias 

kuriant reklamą. Geba 

analizuoti vaizdinį 

pranešimą. 

Portfolio 

pristatymas 

Kūrybinė 

užduotis 

 Geba analizuoti ir 

identifikuoti aplinką, 

suvokia kuriamos 

reklamos sąnaudas, geba 

pasirinkti tinkamus 

reklamos sklaidos būdus. 

Portfolio 

pristatymas 

 Geba individualiai ir 

komandoje generuoti 

reklamines koncepcijas, 

žino kūrybingumo 

skatinimo metodus. 

Portfolio 

pristatymas 

Pokalbis 

Demonstruoja 

bazinius, 

meninius dailės 

ir dizaino 

gebėjimus, 

taikomus 

praktinėje 

grafinio dizaino 

veikloje. 

 

Geba analizuoti 

informacijos 

SPD 156: 

Vizualinė 

komunikacija 

 Turi žinių ir suvokimą 

apie vizualinio pranešimo 

formavimą, poveikį 

vartotojui, 

komunikavimo procesą, 

būdus. 

Portfolio 

pristatymas 

 Žino regimojo suvokimo 

dėsningumus. 

Portfolio 

pristatymas 

Pokalbis 

 Geba praktiškai, 

kūrybingai pritaikyti 

įgytas žinias, formuojant 

Portfolio 

pristatymas 
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šaltinius, 

projektuojamo 

grafinio dizaino 

objektus ir jų 

analogus darant 

apibendrinimus 

ir išvadas. 

vizualinius pranešimus 

tradicinėmis ir 

šiuolaikinėmis raiškos 

priemonėmis. 

Geba generuoti ir 

taikyti kūrybines 

idėjas grafinio 

dizaino 

sprendimuose, 

atsižvelgdamas į 

užsakovo norus 

ir poreikius. 

 

Demonstruoja 

gebėjimą 

profesionaliai 

vizualizuoti savo 

idėjas 

vykdomuose 

projektuose 

taikant įvairius 

komunikavimo 

būdus.  

 

Geba naudotis 

tradicinėmis ir 

šiuolaikinėmis 

technologijomis  

ir tinkamai taiko 

jas projektuose. 

GDS 211: 

Interaktyvi 

grafika 

 Moka formuoti, 

struktūrizuoti, 

detalizuojant modeliuoti, 

sintezuojant tikslingai 

transformuoti 

(ANIMUOTI) tekstinės 

informacijos visumą, 

atskiras jos bei grafinių 

ženklų dalis. 

Portfolio 

pristatymas 

Pokalbis 

 Išmano tekstinės ir 

vaizdinės informacijos 

sintezavimo/jungimo į 

kompozicinę visumą 

simuliacinio judesio 

raiškos ypatumus. 

Portfolio 

pristatymas 

 

 Žino kompiuterinės 

grafikos programų 

interaktyvios grafikos 

raiškos galimybes bei 

specifinius ypatumus ir 

taiko skirtingas 

kompiuterines programas 

grafikos  projektuose. 

Portfolio 

pristatymas 

Testas 

Geba generuoti ir 

taikyti kūrybines 

idėjas grafinio 

dizaino 

sprendimuose, 

atsižvelgdamas į 

užsakovo norus 

ir poreikius. 

 

GDS 519: 

Leidinių 

dizainas 

 Susipažinęs su spaudos 

raida, žino spaudos 

technologijų ir estetinių 

galimybių sąsajas geba 

įžvelgti tendencijas. 

Portfolio 

pristatymas 

 Išmano poligrafinius ir 

tipografinius principus, 

suvokia funkcionalumo 

ir estetikos prioritetus. 

Portfolio 

pristatymas 

Pokalbis 
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Geba naudotis 

tradicinėmis ir 

šiuolaikinėmis 

technologijomis  

ir tinkamai taiko 

jas projektuose. 

 

Generuoja ir 

taiko kūrybines 

idėjas grafinio 

dizaino 

sprendimuose, 

atsižvelgdamas į 

užsakovo norus 

ir poreikius. 

 Išmano maketavimo, 

informacijos sisteminimo 

ir leidinio (informacijos) 

iliustravimo  principus. 

Portfolio 

pristatymas 

Testas 

 Geba stuktūriškai 

formuoti ir maketuoti 

leidinį, konceptualiai jį 

pagrįsti. 

Portfolio 

pristatymas 

 

Geba generuoti ir 

taikyti kūrybines 

idėjas grafinio 

dizaino 

sprendimuose, 

atsižvelgdamas į 

užsakovo norus 

ir poreikius. 

 

Geba analizuoti 

informacijos 

šaltinius, 

projektuojamo 

grafinio dizaino 

objektus ir jų 

analogus darant 

apibendrinimus 

ir išvadas. 

 

Geba naudotis 

tradicinėmis ir 

šiuolaikinėmis 

technologijomis  

ir tinkamai taiko 

jas projektuose. 

GDS 273: 

Pakuotės 

dizainas 

 Žino reklamos 

specifiškumą. 

Portfolio 

pristatymas 

 Analizuoja pakuotės 

analogus. 

Portfolio 

pristatymas 

Pokalbis 

 Išmano formos 

priklausomybę nuo 

gaminio paskirties. 

Portfolio 

pristatymas 

 

 Taiko funkcionalią 

formos konstrukciją, 

sprendžiant pakuotės 

dizainą. 

Portfolio 

pristatymas 

Kūrybinė 

užduotis 

 Geba savarankiškai 

spręsti pakuotės 

konstravimo, grafinio ir 

spalvinio sprendimo 

problemas. 

Portfolio 

pristatymas 

Geba generuoti ir 

taikyti kūrybines 

GDS 272: 

Knygų 
 Suvokia knygos, kaip  

sudėtinės kultūros 

Portfolio 

pristatymas 
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idėjas grafinio 

dizaino 

sprendimuose, 

atsižvelgdamas į 

užsakovo norus 

ir poreikius. 

 

Demonstruoja 

gebėjimą 

profesionaliai 

vizualizuoti savo 

idėjas 

vykdomuose 

projektuose 

taikant įvairius 

komunikavimo 

būdus. 

 

Geba naudotis 

tradicinėmis ir 

šiuolaikinėmis 

technologijomis  

ir tinkamai taiko 

jas projektuose. 

dizainas istorijos dalies, reikšmę 

šiuolaikinėje 

visuomenėje, žino knygų 

leidybos dizaino raidą, 

įrišimų klasifikacijas ir 

technologijas.  

Pokalbis 

 Išmano knygų dizaino 

ypatumus,  spaustuvinių, 

elektroninių ir autorinių 

knygų dizaino ypatumus.   

Portfolio 

pristatymas 

Testas 

 Analizuoja knygos 

paskirties, turinio ir 

grafinio dizaino sąsajas, 

spaustuvinių ir  

meninių knygų įrišimų 

technologijų  skirtybes 

bei vertina knygą 

istoriniu, meniniu ir 

technologiniu aspektu.  

Portfolio 

pristatymas 

Pokalbis 

 Kompetetingai 

analizuoja šiuolaikinių 

knygų komunikacinius 

dizaino ypatumus, juos 

vertina. 

Portfolio 

pristatymas 

Pokalbis 

 Turi technologinių žinių, 

grafinio projektavimo, 

estetinės raiškos, 

techniško darbų atlikimo 

medžiagoje įgūdžių.  

Portfolio 

pristatymas 

 

 Įsisavintos knygų dizaino 

technologijos ir knygų 

įrišimo technologijas, 

geba savarankiškai  kurti 

knygų dizainą. 

Portfolio 

pristatymas 

 

Demonstruoja 

bazinius, 

meninius dailės 

ir dizaino 

gebėjimus, 

taikomus 

praktinėje 

GDS 208: 

Ženklodara 
 Demonstruoja  įsisavintą 

grafinio ženklo specifiką, 

sprendimų ypatumus. 

Portfolio 

pristatymas 

 

 Žino gero grafinio ženklo 

kriterijus ir taiko juos 

praktinėje grafinio 

dizaino raiškoje. 

Portfolio 

pristatymas 

Pokalbis 



 

17 

 

grafinio dizaino 

veikloje. 

 

Demonstruoja 

gebėjimą 

profesionaliai 

vizualizuoti savo 

idėjas 

vykdomuose 

projektuose 

taikant įvairius 

komunikavimo 

būdus. 

 

Geba racionaliai 

ir kryptingai 

taikyti 

specialybines 

žinias ir 

gebėjimus bei 

verslumo 

įgūdžius 

profesinėje 

veikloje. 

 Geba formuoti savitas 

originalias idėjas ir jas 

profesionaliai realizuoti. 

 

Portfolio 

pristatymas 

Kūrybinė 

užduotis 

Baigęs studijų 

programą, 

absolventas 

demonstruos 

bazinius, 

meninius dailės 

ir dizaino 

gebėjimus, 

taikomus 

praktinėje 

grafinio dizaino 

veikloje. 

HUM 108: 

Dailės ir 

dizaino istorija 

 

 

 Žino dailės ir dizaino 

raidos stilius, kryptis ir 

judėjimus. 

 Apibūdina dailės ir 

dizaino istorinių stilių  ir 

krypčių 

charakteringiausius 

bruožus.  

 Žino meninių stilių 

žinomiausius atstovus.  

 Žino lietuvių liaudies 

meno rūšis ir 

ikonografija. 

 Žino pagrindinius XX-

XXI a. Skandinavijos, 

Italijos,  JAV  ir 

Japonijos šalių dizaino 

Testas 
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ypatumus. 

Baigęs studijų 

programą, 

absolventas 

gebės naudotis 

tradicinėmis ir 

šiuolaikinėmis 

technologijomis 

bei saugiai ir 

tinkamai taikyti 

jas projektuose 

SOC 100: 

Žmonių sauga 

ir ekologija  

 

 Suvokia žmogaus ir 

gamtinės aplinkos 

sąveikas. 

 Nustato sąsajas tarp 

ekologijos bendrųjų 

principų ir jų taikomųjų 

apraiškų.  

 Žino  savosios profesinės 

veiklos ekologinius 

aspektus.  

 Žino darbdavio ir 

darbuotojo santykių 

reguliavimo esminius 

bruožus. 

 Žino technines darbo 

saugos priemones. 

 Įvertina darbo aplinkos 

įtaką žmogaus sveikatai.  

 Žino būtinuosius 

veiksmus ekstremaliose 

situacijose. 

 

  

Testas 

Baigęs studijų 

programą, 

absolventas 

gebės generuoti 

ir taikyti 

kūrybines idėjas 

grafinio dizaino 

sprendimuose, 

atsižvelgdamas į 

užsakovo norus 

ir poreikius 

SPD 153: 

Reklamos 

teorija ir 

psichologija  

 

 Žino komunikacijos 

teorinius modelius. 

 Žino  informacijos rūšis 

bei jos priėmimo 

kriterijus.  

 Žino reklamos vartojimo 

situacijas ir motyvus.  

 Žino reklamos įtaką 

prekės ženklo 

efektyvumui. 

 

Pokalbis 

Baigęs studijų 

programą, 

absolventas 

gebės aiškiai ir 

HUM 201: 

Kalbos kultūra 

ir iškalbos 

menas 

 Žino specialybinės kalbos 

terminologiją. 

  Žino etiketą ir viešo  

kalbėjimo kultūros 

Pokalbis 
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tikslingai 

komunikuoti, 

pristatyti savo 

idėjas 

profesinėje 

aplinkoje bei 

naudotis 

naujausia 

informacija. 

 pagrindinius principus. 

 Geba aiškiai ir 

argumentuotai pristatyti 

savo projektus. 

Baigęs studijų 

programą, 

absolventas 

gebės aiškiai ir 

tikslingai 

komunikuoti, 

pristatyti savo 

idėjas 

profesinėje 

aplinkoje bei 

naudotis 

naujausia 

informacija. 

HUM 268: 

Užsienio kalba 

 

 Žino pagrindinius  

kompozicijos terminus ir 

specialybinius terminus. 

  Geba  skaityti ir  suprasti  

užsienio specialybinį 

tekstą minimaliai 

naudodamasis žodynu. 

 Geba  užsienio kalba 

bendrauti su  užsakovais ir 

dizaineriais. 

 Geba užsienio kalba 

parašyti savo projekto 

trumpą pristatymą. 

 

  

Testas 

Baigęs studijų 

programą, 

absolventas 

gebės racionaliai 

ir kryptingai 

taikyti 

specialybines 

žinias ir 

gebėjimus bei 

verslumo 

įgūdžius 

profesinėje 

veikloje. 

SOC 250: 

Verslo 

vadybos 

pagrindai 

 

 Nustato gaminių tikslinę 

grupę.  

 Atlieka rinkos  analizę ir 

nustato produktų/paslaugų 

konkurencingumą . 

 Nustato rinkodaros ir 

pardavimo kanalus. 

 Parengia verslo planą. 

  

Pokalbis 

Testas 

Baigęs studijų 

programą, 

absolventas 

gebės racionaliai 

ir kryptingai 

SOC 302: 

Intelektualinė 

teisė 

 

 Žino intelektinės 

nuosavybės teisės 

šaltinius, sampratą, 

funkcijas, rūšis ir 

Pokalbis 
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taikyti 

specialybines 

žinias ir 

gebėjimus bei 

verslumo 

įgūdžius 

profesinėje 

veikloje. 

ypatybes.  

  Žino apie autorių teises ir 

dizaino teisinę apsaugą, jų 

įgyvendinimo, pažeidimo 

ir gynimo galimybes ir 

būdus  

 Žino autorių teisių 

objektus, subjektus. 

 Žino skirtumus tarp darbo 

ir autorinės sutarties. 

 Žino dizaino teisinės 

apsaugos funkcijas ir 

dizaino registravimo 

sistemas. 

 Žino dizaino autorinių 

teisių gynimo būdus. 
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5 NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIU BŪDU ĮGYTŲ GRAFINIŲ 

KOMUNIKACIJŲ DIZAINO KOMPETENCIJŲ VERTINIMO METODAI 

 

5.1 Vertinimo metodų pasirinkimo aspektai 

Vertinant neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas kompetencijas, turi būti parinkti 

išsamiausiai kandidato mokymosi pasiekimų situaciją atskleidžiantys vertinimo metodai. 

Konkrečių vertinimo metodų pasirinkimą lemia vertinimo strategija. Simonaitienė (2008) 

išskiria šias keturias esmines vertinimo strategijas:  

 pasyvaus vertinimo strategija – jos tikslas yra įvertinti kompetenciją pačiam 

individui aktyviai nedalyvaujant. Taikomi testavimo metodai, apklausa. Tačiau 

šiuo būdu nustatomas veikiau turimos kvalifikacijos, o ne kompetencijos lygis;  

 aktyvaus vertinimo strategija – šios strategijos tikslas yra įvertinti kompetencijas 

aktyviai įtraukiant individą į vertinimo procesą. Iš pradžių gali būti taikomi 

kiekybiniai metodai, tačiau vėliau jie derinami su įvairiais kokybiniais metodais – 

refleksija, kompetencijų aplanku (portfolio);  

 pasyvaus įvertinimo strategija grindžiama pasyviu individo dalyvavimu 

kompetencijų vertinimo procese, kuomet vertintojai stebi kandidato praktinę 

veiklą, o vėliau atlieka stebėtos veiklos (atvejo) ir / arba turinio (angl. content) 

analizę; 

 aktyvaus įvertinimo strategija, kurios atveju vertinamas asmuo aktyviai dalyvauja 

kompetencijų vertinimo procese, taikomas kompetencijų portfolio faktų metodas, 

kuomet kandidatas turi įrodyti savo veiklos sėkmingus faktus. 

Analizuojant mokslinę literatūrą, pastebėtos tokios galimos vertinimo formos: 

 sumuojantis vertinimas – ypač svarbus priimant reikšmingus sprendimus; 

atliekamas kursui pasibaigus; 

 formuojantis vertinimas – reguliarus; atliekamas kurso eigoje; 

 kriterinis vertinimas – asmeniniai besimokančiojo pasiekimai lyginami su iš 

anksto apibrėžtais kriterijais;  

 norminis vertinimas – asmeniniai besimokančiojo pasiekimai lyginami tarpusavyje 

reprezentacinės grupės atžvilgiu; šis vertinimas reikalauja didelės apimties 

reprezentacinės grupės, todėl naudojamas rečiausiai.  

Vertinimo paskirtis yra nustatyti, ar mokymosi rezultatai (įgytoji kompetencija) yra 

pakankami kreditų įskaitymui formaliojo mokymosi sistemoje, todėl yra lyginami 

mokymosi rezultatai ir teikiamų grafinių komunikacijų dizaino dalykų apibrėžiami 

mokymosi pasiekimai, rezultatai. 

Siekiant užtikrinti vertinimo patikimumą, būtina nustatyti, ar kandidato mokymosi 

pasiekimai prilygsta studijų programoje numatytiems laukiamiems mokymosi rezultatams, 

už kuriuos suteikiami akademiniai kreditai.   

Apibendrinant galima teigti, kad vertinimo tikslas – lemiamas veiksnys pasirenkant 

reikiamą vertinimo formą ir metodus, tačiau priimant sprendimus šiuo klausimu 

atkreipiamas dėmesys ir į kitus veiksnius, įskaitant studijų dalyko ar modulio specifiškumą, 

kreditų skaičių ir pan. Kadangi kiekvienas vertinimo metodas atlieka tam tikrą siaurą 
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vertinimo funkciją, modeliuojant vertinimo procesą, veiksminga taikyti trianguliacijos 

principą, t. y. naudoti vertinimo formų (sumuojančio ir formuojančio vertinimo) ir 

vertinimo metodų (pokalbis ir portfolio, aplankas ir pokalbis, aplankas ir testas) 

kombinacijas. Tai leistų užtikrinti, jog bus įvertintos ne tik teorinės žinios, bet ir 

perkeliamieji įgūdžiai, įskaitant problemos sprendimo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo, 

darbo grupėje ir kt. įgūdžius, kurių poreikis ypač didelis šiuolaikiniame darbo pasaulyje. 

Atsižvelgiant į pasirinktus vertinimo tikslus, grafinių komunikacijų dizainerio 

kompetencijoms  vertinimui gali būti naudojami visi vertinimo būdai, tačiau vertinant 

neformaliojo ir savaiminio mados dizaino srityje mokymosi pasiekimus naudojamas 

sumuojantis vertinimas, formuojantis vertinimas ir integruotas vertinimas, apjungiantis abi 

vertinimo formas.  

Vertinimo komisija, kurią sudaro komisijos pirmininkas ir ne mažiau negu du vertintojai – 

dalyko specialistai, kompetencijų įrodymus vertina siekdama bendro sutarimo, remdamasi 

grafinių komunikacijų dizaino studijų programos reikalavimais ir pretendento gebėjimais. 

Kompetencijų pripažinimo procesas yra baigiamas studijų programos atitinkamo dalyko 

kreditų priskyrimu pagal įvertintus įrodymus. 

 

5.2 Vertinimo metodai 

Mokymosi pasiekimų vertinimo metodas – tai būdas arba tikslinių priemonių ir veiksmų 

visuma mokymosi pasiekimams nustatyti. Neformaliuoju ir savaiminiu mokymosi būdu 

įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procese siekiama nustatyti, ar kandidato 

pateikti įrodymai patikimi ir pakankami pageidaujamai kompetencijai pripažinti. Vertinimo 

procese taikomi metodai priklauso nuo srities, žinių, įgūdžių, gebėjimų ir vertybių, 

reikalingų tam tikrai kvalifikacijai ar dalykui (moduliui). 

Vertinimo metodų pasirinkimas apibrėžtas Europos neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

pasiekimų pripažinimo gairėse (Cedefop, 2009, p. 58): „metodai, skirti vertinti ir pripažinti 

neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytus pasiekimus, iš esmės yra tie patys, kurie taikomi 

formaliuoju būdu įgytų pasiekimų vertinimui“.    

Antra vertus, patariama derinti skirtingus vertinimo metodus, kad būtų surinkta pakankamai 

įrodymų, patvirtinančių įgytas profesines žinias ir gebėjimus bei bendrąsias kompetencijas, 

ir taikyti visus prieinamus vertinimo metodus, kurie leistų visapusiškai, efektyviai ir 

lanksčiai įvertinti įgytas kompetencijas.  

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytiems grafinių komunikacijų dizaino srities 

gebėjimams įvertinti buvo pasirinkti šie metodai:  

 testas; 

 kūrybinė užduotis;  

 praktinė užduotis; 

ir vienas kombinuotas vertinimo modelis, pagrįstas  

 mokymosi pasiekimų aplanko vertinimo pokalbio metodu bei kūrybinių darbų 

portfolio pristatymu. 
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Aplankas skirtas formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimams vertinti 

(atestatų, diplomų, sertifikatų, egzaminų patvirtinimų ir kt. kopijos). 

Portfolio – kūrybinių darbų (kūrybiniai projektai, modeliai, eskizai, techniniai piešiniai, 

lekalai ir kt.) įrodymų rinkinys. 

Užduotys skiriamos vertinamajam kaip papildomas darbas, vertintojui nurodžius tam tikrus 

– dažniausiai aplanke ir portfolio esančius – trūkumus. 

 

5.3 Testas  

Metodo apibūdinimas  

Testas – tai pagal nustatytas taisykles parengtas klausimų ir užduočių rinkinys, skirtas 

įvertinti vertinamųjų ar kandidatų grafinių komunikacijų dizaino gebėjimus ir mokymosi 

pasiekimus. 

     

Tikslas  

Vertinimo, naudojant trumpų atsakymų reikalaujančių užduočių testus, tikslas – įvertinti 

vertinamojo žinias, jų suvokimo, pritaikymo lygmenį grafinių komunikacijų dizaino srityje. 

 

Vertinimas  

Trumpų atsakymų reikalaujančių užduočių testo kiekvienas klausimas vertinamas 1 

(teisingai atsakyta) arba 0 (neteisingai atsakyta arba neatsakyta) balų. Vertinamam 

gebėjimui įskaityti vertinamasis turi teisingai atsakyti į ne mažiau kaip 60 proc. klausimų 

(pvz., jei pateikiama 10 klausimų, teisingai turi būti atsakyti bent į 6). Atitinkamai, pagal 

surinktų procentų skaičių (apvalinant), rašomi ir kiti pažymiai: už 60 proc. – 6, už 70 – 7 

ir t. t. 

 

Taškų ir pažymių atitikimas (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. 

liepos 24 d. įsakymas Nr. ISAK- 2194)  

 

Taškai 100 - 91 90 - 81 80 - 71 70 - 61 60 - 51 50 - 41 40 - 0 

Pažymys 10 9 8 7 6 5 Neišlaikyta 

 

 

Testų tipai ir pavyzdžiai 

 Teisingo atsakymo pasirinkimo reikalaujančios užduotys ir klausimai. 

Šio tipo testus gali sudaryti  dvi dalys – klausimas ir atsakymų alternatyvos arba užduotys, 

kuriose pateikiamos iliustracijos, iš kurių vertinamasis renkasi, jo manymu, teisingą 

atsakymą. Šio tipo užduotys dažnai taikomos siekiant įvertinti žinias. Tačiau jas galima 

formuluoti ir taip, kad tiktų vertinti supratimo ir net analizės gebėjimus. 

 Papildyti  arba baigti teiginį reikalaujančios užduotys. 
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Tai sakiniai, kuriuose vertinamasis turi įrašyti praleistus žodžius, sąvokas, terminus. Šio 

tipo užduotys turi tik vieną teisingą atsakymą, todėl dažnai taikomas konkrečių faktų, 

apibrėžimų, sąvokų, užsienio kalbos žinojimui patikrinti. 

 

Dailės ir dizaino istorijos testo pavyzdys 

Vertinami mokymosi pasiekimai pripažįstant juos studijų rezultatu: žino dizaino, 

dailės ir meno reiškinių istorijos raidą.  

 

Užduotis: pasirinkite klausimų ir užduočių teisingus atsakymus. 

  

1. Antikinis Akropolis yra: 

A. Romoje 

B. Atėnuose 

C. Pompėjoje 

 

(teisingas atsakymas: B) 

 

2. Brandžiojo Renesanso dailininkas(-ai): 

A. Leonardas da Vinčis 

B. Rafaelis 

C.  Mikelandželas. 

D. Visi išvardyti dailininkai 

 

(teisingas atsakymas: D) 

 

3.  Kuris iš pateiktų pavyzdžių priklauso Renesanso laikotarpiui? 

 

 A.   B.  C.    

    (teisingas atsakymas: B) 
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4. Lengvas ir manieringas stilius, užbaigiantis Baroką. 

 

A. Rokoko stilius 

B. Klasicizmas 

C. Romantizmas. 

 

      (teisingas atsakymas: A) 

  

5.  Modernistinės tapybos kryptis, nedaiktiškoji dailė. 

 

A. Fovizmas 

B. Futurizmas 

C. Abstrakcionizmas 

 

      (teisingas atsakymas: C) 

 

6.  Kuris iš pateiktų darbų priklauso siurrealizmui? 

 

  A.   B.   C. 

 

     (teisingas atsakymas: C) 

 

7. Kurios iš meno krypčių susiformavo XX a. II pusėje? 

 

A. Ekspresionizmas 

B. Kubizmas 

C. Instaliacija 

D. Performansas 

E. Abstrakcionizmas 
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F. Žemės menas 

 

            (teisingas atsakymas: C, D, F). 

 

8. Pažymėkite pateiktus grafinio dizaino pavyzdžius juos atitinkančių pavadinimų 

numeriais: 

 

1. Heraldika        4. Leidinių dizainas          7. Plakatas 

2. Logotipai        5. Kaligrafija                     8. Pakuotė 

3. Reklama         6. Firminis stilius               9. Internetinis puslapis 
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9.Kokioms epochoms (stiliams) priklauso šie pateikti dizaino objektų pavyzdžiai? 

 

 

 A  B  C 

 

(teisingas atsakymas A – Secesija, B – Barokas, C – Modernas) 

 

10. Kokioms epochoms (kultūroms) priklauso šie rašto pavyzdžiai? 

 

  A  B    C 

 

  D  E     F 

(teisingas atsakymas – A – Viduramžių 

B – Šumerų dantiraščiai 

C – majų piktogramos 

D – Egipto hieroglifai   

E – Romos kapitalinis 

F – šiuolaikinis šriftas). 
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5.4 Kūrybinė užduotis 

 

Metodo apibūdinimas  

Kūrybinė užduotis yra procesas, per kurį vertinamasis turi sukurti autentišką projektą 

arba savitai interpretuoti pasirinktus kitų autorių kūrinius ir žodžiu pristatyti kūrybinio 

darbo rezultatus vertinimo komisijai.  

Kūrybinio darbo pristatymo paskirtis – pristatyti sukurtą ir atliktą projektą vertinimo 

komisijai bei atsakyti į komisijos klausimus. 

Vertinamajam iš anksto (ne mažiau kaip prieš 5 darbo dienos iki užduoties vykdymo 

dienos) pranešama kūrybinės užduoties tema ir užduoties vykdymo data. 

 

Tikslas 

Patikrinti ir įvertinti vertinamojo meninių reiškinių suvokimą, gebėjimą analizuoti, 

interpretuoti ir vertinti profesionalių dizainerių / menininkų kūrybą, pateikti individualų 

raiškos stilių, remiantis įgyta kūrybinio profesinio darbo patirtimi. 

 

Vertinimas 

Per apibrėžtą laiko tarpą (3 akad. valandas) vertinamasis turi sukurti projektą nurodyta 

tema, atskleisdamas įkvėpimo šaltinį, spalvinės gamos sprendimo būdus.  

Šioje užduoties dalyje atsiskleis vertinamojo gebėjimai taikyti įgytas profesinės srities bei 

meninio ir kultūrinio konteksto žinias spendžiant profesines, estetines ir menines 

problemas; 

Darbas pristatomas žodžiu komentuojant pateiktą vaizdinę medžiagą. Pristatydamas 

kūrybinį projektą, vertinamasis atskleis savo vertybines nuostatas, estetinę nuovoką, 

kultūrinio sąmoningumo, komunikavimo ir kitų bendrųjų kompetencijų aspektus.  

Vertinimo komisija įvertina projektą taškais. Rezultatai (taškai) fiksuojami ir sumuojami 

kūrybinės užduoties protokole. Maksimalus taškų skaičius už kūrybinę užduotį ir 

pristatymą – 100. Kūrybinė užduotis yra neišlaikyta, jeigu ji įvertinta mažiau kaip 41 tašku. 

Išskiriami pagrindiniai vertinimo elementai:      

 sprendimų kūrybiškumas ir originalumas – gebėjimas atrasti naujus darinius, 

originalius sprendimus, nekonvencionaliai mąstyti, valdyti situacijas naudojantis 

jau turimomis žiniomis; 

 sprendimų techninė kokybė – gebėjimas techniškai teisingai atlikti projekto  

turinį; 

 sprendimų estetinė kokybė – gebėjimas vizualiai perteikti arba sukurti estetinių 

kokybių (spalvų įvairovė ir intensyvumas, formos plastiškumas, linijų kaita, 

erdvinės perspektyvos, apšvietimas, spindesys, medžiagiškumas, tekstūra, faktūra, 

judesys) vientisumą ir harmoniją; 
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 interpretavimas ir vertinimas – gebėjimas analizuoti, atrinkti, apibendrinti ir 

pritaikyti praeities ir šiuolaikinius bendrakultūrinius reiškinius, sprendžiant 

menines problemas, įžvelgti grafinių komunikacijų dizaino problemas; 

 lingvistikos aspektai – gebėjimas taikyti komunikavimo  kompetencijas.  

 

3 lentelė. Vertinimo kriterijų pasiskirstymas procentais 

 Vertinimo sritys Maksimalus taškų 

skaičius 

Vertinimas 

Kūrybinė ir estetinė 

raiška 

50  

Techninė raiška 20  

Interpretavimas ir sintezė 20  

Kūrybinio darbo 

pristatymas 

10  

Galutinis vertinimas 100  

 

Grafinių komunikacijų užduoties ir komisijos vertinimo lapo pavyzdžiai 

 

Vertinami mokymosi pasiekimai pripažįstant juos studijų rezultatu: sukurti originalų 

duotos užduoties sprendimą, siejant raiškos priemonių tikslingumą, estetiškumą ir 

funkcionalumą. 

 

Užduotis: 

Sukurti vizualinę reklaminę medžiagą (plakatą ir skrajutę) savo darbovietei.  

 

4 lentelė. Komisijos vertinimo lapas 

Pasiekimas Požymiai Kriterijai Taškai 

1. Kūrybinė ir estetinė raiška 

1.1. Išmano vizualinės 

raiškos reklaminės 

paskirties objekto 

kūrimo principus 

1.1.1. Geba surinkti informaciją, 

išanalizuoti objekto, kuriam 

kuriama reklama, ypatumus, 

poreikius. 

Visiškai 

atitinka 
 

Atitinka  

Iš dalies 

atitinka 
 

Neatitinka  

1.1.2. Tinkamai parengti projekto 

sprendimo etapai ir principai. 

Visiškai 

atitinka 
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Atitinka  

Iš dalies 

atitinka 
 

Neatitinka  

1.1.3. Tikslingai pasirinktos 

meninės raiškos priemonės 

(plastinės, kompozicinės). 

Visiškai 

atitinka 
 

Atitinka  

Iš dalies 

atitinka 
 

Neatitinka  

1.1.4. Sprendimas originalus, 

įtaigus, aktualus. 

Visiškai 

atitinka 
 

Atitinka  

Iš dalies 

atitinka 
 

Neatitinka  

2. Techninė raiška 

2.1.Tinkamai 

vizualizuoja ir perteikia 

kūrybinio projekto 

sprendimus 

2.1.1. Tikslingai pasirenka ir 

panaudoja technines raiškos 

priemones projekto vizualiniam 

išraiškingumui perteikti. 

Visiškai 

atitinka 
 

Atitinka  

Iš dalies 

atitinka 
 

Neatitinka  

2.1.2. Pasirinktos techninės 

priemonės atitinka projekto 

tiražavimo reikalavimus. 

Visiškai 

atitinka 
 

Atitinka  

Iš dalies 

atitinka 
 

Neatitinka  

3. Interpretavimas ir sintezė 

 3.1.1. Apibendrina šiuolaikinių 

dizainerių sprendimų ypatumus, 

tendencijas. Paaiškina, kas 

aktualu konkretaus projekto 

sprendime. 

  

  

  

  

3.1.2. Aiškiai motyvuoja idėjas ir 

raiškos priemonių pasirinkimą ir 

panaudojimą projekte. 
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4. Kūrybinio darbo pristatymas (lingvistika) 

4.1. Sistemina surinktą 

darbinę medžiagą ir 

savarankiškai pateikia 

kūrybinį rezultatą. 

4.1.1. Rišliai ir sklandžiai žodžiu 

pristato savo kūrybinį darbą, 

paaiškina projekto koncepciją, 

panaudoja profesinius specialybės 

terminus ir atsako į klausimus. 

 

 

Visiškai 

atitinka 

 

Atitinka  

Iš dalies 

atitinka 

 

Neatitinka  

 

5.5 Veiklos stebėjimas 

 

Metodo apibūdinimas  

Tai įrodymų apie asmens mokymosi pasiekimų atitiktį nustatytoms kompetencijoms 

rinkimas. Stebėjimo procese vertintojas stebi vertinamąjį, atliekantį praktines užduotis. 

Anot Fokienės ir kt. (2010), stebėjimo procesą papildo pokalbis rezultatams aptarti ir 

apibendrinti. Todėl šis vertinimo metodas taikomas pokalbio ir asmens praktinių įgūdžių 

vertinimo metu (Stasiūnaitienė, Fokienė, Kaminskienė, 2010).       

Prieš atlikdamas vertinamos kompetencijos stebėjimą, vertintojas parenka konkrečią 

užduotį, išskiria stebėjimo elementus. Pagal pasirinktus elementus vertintojas sudaro tikslų 

stebėjimo planą, išskiria stebėjimo elementų, požymių sąrašą ir pasiruošia reikiamus 

stebėjimo protokolus, numato vieningą kodavimo bei vertinimo sistemą (Tidikis, 2003; 

Shaughnessy, Zechmeister, 2006). Stebėti galima vertinamojo elgseną, charakterio savybes, 

susijusias su atliekama veikla, užduočių sprendimą ir veiklos rezultatus.  

Stebėjimo objektas yra rodikliai, leidžiantys spręsti apie kandidato mokymosi pasiekimus. 

Stebėjimo būdas bei procedūra apima 30 minučių užduoties atlikimo stebėjimą. Vertinant 

praktinius įgūdžius gali būti integruojami ir kiti vertinimo metodai, pvz., pokalbis. 

Stebėjimo faktai fiksuojami kol vyksta stebėjimas. Po stebėjimo skiriamas laikas (15 min.) 

asmens praktinių įgūdžių vertinimo proceso aptarimui, per kurį vertintojas pateikia savo 

stebėjimo analizę, o vertinamasis refleksuodamas analizuoja, kaip jam sekėsi. 

 

Tikslas 

Taikant šį pasiekimų vertinimo metodą, vertinamas vertinamojo sugebėjimas atlikti tam 

tikras profesinės veiklos funkcijas ar / ir gebėjimus, o taip pat vertinamojo socialinės, 

organizacinės ir kitos bendrosios kompetencijos bei turima informacija apie asmens 

mokymosi pasiekimus papildoma stebėjimo būdu gauta informacija. 

 

Vertinimas 

Vertinami gebėjimai, kuriuos vertinamasis yra įgijęs ir sėkmingai pritaiko praktikoje. 

Vertinamojo įgūdžiai bei gebėjimai konkrečioje veikloje vertinami atsižvelgiant į kiekvieno 
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demonstruojamo įgūdžio kokybę (kokybiškai ar nekokybiškai) bei dažnumą (dažnai, kartais 

ar nestebima). 

Kokybiškai – vertinamasis tikslingai, sąmoningai, tinkamu būdu ir tinkamose vietose 

atlikdamas užduotį naudoja konkretų kompetenciją atspindintį įgūdį. 

Dažnai stebima – vertinamasis dažnai, tikslingai, sąmoningai, tinkamu būdu ir tinkamose 

vietose atlikdamas užduotį naudoja konkretų kompetenciją atspindintį įgūdį (2 balai už 

kiekvieną taip įvertintą stebėjimo vienetą).  

Kartais stebima – vertinamasis kartais (ne kiekvienoje reikalingoje naudoti situacijoje), 

tikslingai ir tinkamu būdu atlikdamas užduotį naudoja konkretų kompetenciją atspindintį 

įgūdį (1 balas už kiekvieną taip įvertintą stebėjimo vienetą).  

Nekokybiškai – vertinamasis dažnai arba kartais, tikslingai, tačiau netinkamu būdu ar 

netinkamose vietose atlikdamas užduotį naudoja konkretų kompetenciją atspindintį įgūdį (0 

balų). 

Nestebima – atlikdamas užduotį vertinamasis neparodo konkretaus kompetenciją 

atspindinčio įgūdžio (0 balų). 

Pastaba: jeigu yra vertinamas ne įgūdžio atlikimo dažnumas, bet jo atlikimas arba 

neatlikimas, vietoje dažnumo kriterijaus (dažnai stebima / kartais stebima) naudojamas 

atlikimo / neatlikimo vertinimo (aiškiai stebima / neaiškiai stebima) kriterijus. 

Vertinama kompetencija įskaitoma surinkus ne mažiau kaip 60 % maksimalios galimos 

surinkti balų sumos. 

 

Piešimo užduoties ir komisijos vertinimo lapo pavyzdžiai:  

 

Vertinami mokymosi pasiekimai  pripažįstant juos studijų rezultatu: nupiešti pateiktą 

natiurmortą, perteikiant objektų struktūrą, proporcijas, formą, medžiagiškumą, perspektyvą. 

 

Užduotis: 

Nupiešti A4 lape pateiktą 4–5 objektų (skirtingų formų ir medžiagų) natiurmortą. 

  

5 lentelė. Vertinimo kriterijų kokybiniai rodikliai 

Akademinio piešimo įgūdžiai Vertinimo skalė 

Gerai 

4–5 balai 

Vidutiniškai 

2–3 balai 

Blogai 

0–1 balai 

Komponavimas lape    

Objektų struktūros perteikimas    
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Perspektyvos perteikimas     

Objektų proporcijų perteikimas     

Formos modeliavimas 

šviesotamsa  

   

Objektų medžiagiškumo 

perteikimas 

   

Iš viso balų:    

 

Užduočiai atlikti skiriamos dvi valandos. 

Maksimali galimų surinkti balų suma – 25 balai (100 %). Nesurinkus 60 % galimų balų, 

akademinio piešimo kompetencijos nebus įskaitytos. 

 

5.6 Mokymosi pasiekimų aplanko vertinimas pokalbio metodu bei kūrybinių 

darbų portfolio pristatymas 

 

Metodo apibūdinimas 

Aplankas skirtas formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimams vertinti 

(atestatų, diplomų, sertifikatų, egzaminų patvirtinimų ir kt. kopijos). 

Portfolio – kūrybinių darbų (kūrybiniai projektai, modeliai, eskizai, techniniai piešiniai, 

lekalai ir kt.) rinkinys. 

Grafinių komunikacijų dizaino srities mokymosi pasiekimų aplankas ir portfolio – tai 

įrodymų apie individualią patirtį ir veiklų, atliktų per tam tikrą laikotarpį, rinkinys, kurio 

paskirtis yra pademonstruoti neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgytų kompetencijų atitiktį 

studijų programos reikalavimams.  

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo kontekste aplankas ir portfolio 

tampa išsamia, susisteminta ataskaita, paremta savęs vertinimu ir dokumentais, 

patvirtinančiais formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus bei 

gebėjimus (Stefani, Mason, Pegler, 2008). Todėl neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

pasiekimų vertinimo atveju mokymosi pasiekimų aplankas ir portfolio naudojami kaip 

grafinių komunikacijų dizainerio kompetencijų įsivertinimo ir vertinimo priemonė 

(Fokienė, Sajienė, 2009). Atsižvelgiant į meno studijų srities dizaino krypties programos 

specifiką, kūrybinės veiklos įrodymui ruošiamas atskiras segtuvas – portfelio, kaip 

kūrybinės veiklos darbų  rinkinys.  

Mokslinėje literatūroje nurodoma, jog egzistuoja keletas mokymosi aplankų variantų. 

Išskiriami: 

 į procesą orientuotas aplankas (naudojamas kaip mokymo instrumentas, 

motyvuojantis ir suteikiantis potencialias mokymosi galimybes); 
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 į produktą orientuotas aplankas (naudojamas kaip vertinimo instrumentas, 

nustatantis kokybę ir leidžiantis sertifikuoti ar pateikti tam tikras išvadas, 

Westhoff, 1999). 

  

Grafinių komunikacijų srities mokymosi pasiekimų aplanko struktūra:  

 titulinis lapas, kuriame nurodomas vertinamojo vardas, pavardė, adresas;  

 turinio lapas, kuriame nurodoma pasiekimų aplanko sudedamųjų dalių vieta;  

 vertinamojo CV;  

 motyvacinis laiškas; 

 grafinių komunikacijų dizaino studijų krypties neformaliuoju ir savaiminiu būdu 

įgytų kompetencijų įsivertinimo aprašymas;  

 vertinamojo mokymosi pažangos ir turimų kompetencijų savianalizė; 

 savaiminio mokymosi pasiekimų aprašas; 

 asmens mokymosi pasiekimų įrodymai, kurie išdėstomi atitinkama tvarka, 

sistemingai: diplomai, pažymėjimai, baigtų studijų ar kvalifikacijos kursų, 

seminarų, konferencijų sertifikatai, asmenines ar profesines kompetencijas 

grindžiantys įrodymai ir visa kita, į ką vertinamasis norėtų atkreipti dėmesį, kai 

vertinama jo asmeninė patirtis (pristatomos dokumentų kopijos). 

 

Grafinių komunikacijų dizaino srities kūrybinių darbų įrodymų portfolio  struktūra:  

 titulinis lapas; 

 turinio lapas; 

 asmens kūrybinės veiklos įrodymai: projektų, eskizai, maketai, vaizdo įrašai, 

straipsniai ir kt. veikla, susijusi su grafinių komunikacijų dizaino srities profesija. 

      

Šių dokumentų ir veiklos įrodymų rinkiniuose (aplanke ir portfolio) fiksuojami visi 

formaliuoju, neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgyti pasiekimai bei kūrybinio proceso ir 

veiklos etapai, iliustruojantys geriausius iki dešimties projektų pavyzdžius. Aplankas ir 

portfolio pateikiami popieriniame ir elektroniniame variante.  

Aplanko sudarymas – ilgas ir sunkus procesas, iš suaugusiojo reikalaujantis kognityvinių 

įgūdžių (sintezės, problemų sprendimo, kritinio mąstymo, įvertinimo) pademonstravimo. 

Dėl šios priežasties mokymosi pasiekimų aplanką pildo vertinamasis konsultuojant 

kolegijos paskirtam konsultantui. 

Portfolio, vadovaudamasis struktūros nurodymais, vertinamasis ruošia savarankiškai. 

Europos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimo gairėse (angl. 

European Guidelines for Validating Non-Formal and Informal Learning, Cedefop, 2009) 

pasiekimų vertinimo metodų klasifikacija papildyta tokiu metodu kaip pristatymas. Šis 

vertinimo metodas naudojamas patikrinti kandidato sugebėjimą pristatyti informaciją, 
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atspindint pristatomo objekto (temos) charakteristikas ir informaciją gaunančios auditorijos 

poreikius.  

Patikimumui ir rezultatų validumui užtikrinti taikomas kombinuotas vertinimo modelis, 

pagrįstas  aplanko, portfolio ir pristatymo / pokalbio metodais (Elton, 2003).  

 

Tikslas 

Mokymosi ir kūrybinės veiklos pasiekimų aplanko, portfolio ir pristatymo / pokalbio 

tikslas – įvertinti, ar vertinamojo turimi mokymosi pasiekimai atitinka grafinių 

komunikacijų dizainerio profesijos akademiniams pasiekimams keliamus reikalavimus, 

įvertinama vertinamojo savianalizė apsvarstant savo profesinę bei kūrybinę patirtį. 

 

Vertinimas 

Taikomas grupinis vertinimas – kompetencijų portfelį raštu įvertina komisija, kurią sudaro 

3–4 kompetentingi asmenys. Sukaupiama iki 75 %  kreditų skaičiaus su nustatytu VšĮ 

Vilniaus dizaino kolegijos priešdiplominės praktikos dalyko (6 kreditai) bei baigiamojo 

darbo dalyko (12 kreditų) skaičiaus apribojimu. Atskirai vertinama kiekviena struktūrinė 

portfolio dalis ir pateikiamas įvertinimo lapas. 

Vertinimas atliekamas dviem etapais – pirmajame etape komisijos nariai vertina 

vertinamojo mokymosi pasiekimų sąsajas su studijų programoje įvardytomis 

kompetencijomis. Formuojantis vertinimas atliekamas tada, kai išanalizavus pateiktą 

aplanką ir portfolio, kandidatui suteikiama išsami grįžtamojo ryšio informacija apie 

pakankamą ar nepakankamą mokymosi pasiekimų, kuriuos kandidatas siekia formalizuoti, 

pagrindimą. Vertinimo esmė – ryšys tarp įrodymų ir kompetencijų. Vertinimo skaidrumo 

užtikrinimui suaugusiesiems yra prieinami nacionaliniai ankstesnio mokymosi vertinimo ir 

pripažinimo kriterijai ir kiekvienos mokymo įstaigos sukurta apeliavimo sistema.  

 

Kompetencijų aplanko ir portfolio įrodymų vertinimo kriterijai: 

1 – pakankamumas – ar asmens pateikti įrodymai yra tinkami ir pakankami  mokymosi 

pasiekimams pagrįsti; 

2 –  autentiškumas – ar pateikti įrodymai leidžia teigti, jog yra įgyta kompetencija, kuri 

pagrįsta įrodymų šaltiniu ir nekelia abejonių; 

3 – įvairovė – ar pateikta situacijų įvairovė, kuriose buvo ar yra naudojami tam tikri asmens 

įgūdžiai bei žinios; 

3 – pilnumas – ar sukomplektuotas pilnas kompetencijos aplankas, įrodantis įgytas 

vertinamojo žinias ir gebėjimus; 

4 – kiekybės – ar atspindėta kandidato patirties trukmė tam tikroje profesinės veiklos, 

mokymosi srityje; 

5 – kokybės – ar parodytas tiesioginis ryšys tarp asmens demonstruojamų pasiekimų ir 

studijų programoje (kompetencijų sąvade) nurodomų kompetencijų.  
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Antrajame etape vyksta kandidato aplanko ir portfolio pristatymas / pokalbis su vertinimo 

komisijos nariais. Aplanko ir portfolio pristatymui skiriama 15–20 min. Norint identifikuoti 

ir patikslinti kandidato  aplanke ir portfolio nurodytas kompetencijas, pristatymui / 

pokalbiui su vertinamuoju papildomai skiriama iki 20 minučių.  

 

 6 lentelė. Aplanko / portfolio vertinimo išvadų forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Pristatymas / pokalbis  

 

Metodo apibūdinimas 

Pristatymas / pokalbis – tai pokalbis, per kurį vertintojai bendraudami su vertinamuoju 

gauna informaciją apie įvairius mokymosi aspektus, tiesiogiai nematomus veiklos 

motyvus, patirtį, subjektyvų požiūrį į profesinės veiklos ir gyvenimo reiškinius ir pan. Tai 

yra vienas universaliausių metodų, todėl gali būti naudojamas kaip savarankiškas 

                                    

 

Vertinamojo vardas, pavardė.....................................................................   

 

 

Eil. Nr. Vertinimo kriterijus Galimas įrodymas Kriterijaus vertinimas  

(balais nuo 1 iki 10) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

                               Iš viso  vertinamasis surinko  

 

Vertintojas: ................................................................................ .......................... 

                                Mokslo l., vardas pavardė, katedra 

Vertintojas: ..........................................................................................................  

                                Mokslo l., vardas pavardė, katedra 

Vertintojas: ..........................................................................................................  

                                Mokslo l., vardas pavardė, katedra 

 

Data: ............................ 
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(pusiau struktūruotas interviu) vertinimo metodas arba kaip laisvas pokalbis, kuris 

leidžia papildyti oficialias vertinimo procedūras.  

Pristatymo / pokalbio esmė – taikant klausinėjimo ir nukreipiamojo dialogo techniką, 

atskleisti įrodymus apie vertinamojo mokymosi pasiekimus. 

ES šalyse pokalbio vertinimo metodika pasižymi lankstumu. Advies, Hagens, van den 

Hout, Kraaijvanger (2007) nurodo, kad Olandijoje neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

pasiekimų pripažinimo praktikoje taikomi dviejų tipų vertintojų pokalbiai / interviu su 

vertinamuoju:  

 kriterinis interviu (interviu struktūruotas pagal studijų rezultatų pasiekimo 

vertinimo metodų kriterijus. Per šį interviu vertintojai siekia nustatyti konkretaus 

studijų rezultato pasiekimo lygmenį, o taip pat pasiekimų sąsajas su kitomis 

vertinamojo turimomis kompetencijomis); 

 reflektavimo interviu (per interviu vertintojas siekia nustatyti savianalizės, 

reflektavimo ir bendruosius asmens gebėjimus).    

Todėl pokalbis / interviu gali būti vykdomas vertinimo pradžioje, tarsi įžanga tolesnei 

pasiekimų vertinimo eigai. Vertintojų komisijos nariai susipažįsta su vertinamuoju, aptaria 

jo darbo patirtį, kūrybinius darbus. Siekiant objektyvumo pokalbis / interviu fiksuojamas 

garso įrašu arba protokoluojamas. 

Po šio etapo vertinamasis pademonstruoja savo praktinius gebėjimus, o atlikęs praktinę 

užduotį – pristato refleksiją. Svarbu pažymėti, kad refleksija – vertinamojo gebėjimas 

kritiškai pažvelgti į praeitį ir tikslingai analizuoti bei nuosekliai planuoti. 

Vertintojas(-ai) kalbasi su vertinamuoju ir gali pateikti klausimų, leidžiančių nustatyti 

vertinamojo supratimą apie jo atliekamą veiklą, taip pat atkreipia dėmesį į diskusines vietas 

bei specifines problemas. Todėl pokalbio metodas gali būti pavadintas profesine diskusija, 

kuria siekiama nustatyti asmens profesines žinias. Per šią diskusiją užduodami klausimai ir 

vertinamasis turi paaiškinti, kaip jis elgtųsi vienokioje ar kitokioje darbinėje situacijoje. 

Tikrinama, kaip vertinamojo įrodymai atitinka numatytus reikalavimus.        

Pokalbis / interviu gali vykti laisvai pagal iš anksto vertintojo / eksperto sudarytą planą arba 

atsakant į paruoštus klausimus, per daug nuo jų nenukrypstant. Siekiant objektyvumo, 

pokalbio / interviu eiga gali būti (jei dokumentuose nėra apibrėžta kitaip) protokoluojama. 

         

Tikslas 

Pokalbio / interviu, kaip vertinimo metodo, tikslas – nustatyti kandidato teorinių žinių 

lygmenį, mokymosi būdus, praktinės patirties analizės gebėjimus, išsiaiškinti, kaip jis 

profesines žinias taiko praktinėje veikloje, ir aptarti kompetencijas, kurių pripažinimo 

siekia kandidatas. 

 

Vertinimas  

Pokalbiui / interviu pasirengti – apmąstyti turinį ir formą – skiriama apie 15 min. Pokalbis 

neturi trukti ilgiau negu viena akademinė valanda. Per pokalbį vertintojas žymisi atsakymus 

pagal nustatytus kriterijus. Baigus pokalbį, informacijos vertingumui nustatyti skiriamas 

30 min. reglamentas, pateikiant vertinamajam rezultatus ir išvadas. 
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Galimos užduotys: 

•  Monologas: kandidatas prisistato, papasakoja apie save, savo veiklą.  

• Pasikeitimas informacija: kandidatas atsako į vertintojų klausimus, pasakoja, kaip jis 

elgtųsi vienokioje ar kitokioje darbinėje situacijoje, reaguoja į nesudėtingas replikas.  

• Suvaidintas dialogas: kandidatui pasiūloma paprasta įsivaizduojama užduotis, pvz.: 

apibūdinti žodžiu įsivaizduojamą  banko darbuotojų aprangos stilių. 

 

Pavyzdys:  

Pasikeitimas informacija: kandidatas atsako į vertintojo klausimus, reaguoja į nesudėtingas 

replikas. 

    

Vertinamas mokymosi pasiekimas, įskaitant studijų rezultatą: geba praktiškai planuoti, 

organizuoti ir vykdyti komercinę veiklą. 

 

Tema:  verslo įmonės ir jų veiklos ypatumai. 

Pokalbio tikslas: nustatyti verslo vadybos teorines žinias ir jų taikymą praktinėje veikloje. 

 

7 lentelė. Pokalbio preliminarūs klausimai 

Klausimas Lygmuo 

Kaip klasifikuojamos įmonės pagal teisines formas? 

(individualios įmonės; ūkinės bendrijos; akcinės bendrovės; 

valstybės ir savivaldybių įmonės). 

Žinių 

Kokie, jūsų manymu, yra individualių įmonių pranašumai ir 

trūkumai? 

(pranašumai: lengvai steigiamos, nereikia didelių investicijų, 

pelnas atitinka savininkui; 

trūkumai: neribota turtinė atsakomybė, sudėtinga veiklos plėtra, 

maži vadybiniai ištekliai). 

Palyginimas 

Paaiškinkite uždarosios akcinės ir akcinės bendrovių ypatumus. 

(skiriasi nuosavybės forma, kapitalo pritraukimo būdais, 

teisinės atsakomybės lygiu ir kt.). 

Analizė 

Koks, jūsų manymu, įmonės tipas sėkmingiausias grafinių 

komunikacijų dizainerio veiklos plėtrai ir karjeros galimybei? 

Kodėl? 

Sintezė ir įvertinimas 

 

Kai vertinama taikant pokalbį / interviu, svarbu formuluoti klausimus taip, kad jie 

koreliuotų su Bloom‘o kognityvinės taksonomijos lygmenimis (Nyatanga, Forman, Fox, 

1998). 
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Pirminė pokalbio / interviu rezultatų analizė atliekama pokalbio / interviu metu. 

Analizuojamas atsakymų suderinamumas – kaip tiksliai vertinamasis prisimena faktus, ar 

gali paminėti atskiras detales, kokie motyvai skatina kalbėti apie vieną  ar kitą savo patirties 

faktą. Siekiant pokalbio duomenų patikimumo, vertinamojo pateikta informacija 

palyginama su informacija, gauta iš kitų šaltinių:  pažymėjimų, rekomendacijų, vertinamojo 

darbų.  

Analizuojant pokalbio / interviu informaciją, patartina informaciją suskirstyti į dvi grupes: 

objektyvius ir subjektyvius faktus. Tai leidžia atskleisti išsamesnį vertinamojo mokymosi 

pasiekimų vaizdą ir priimti objektyvius sprendimus  (Laužackas, Stasiūnaitienė, 2005). 

 

Pokalbio / interviu rezultatų analizė 

 

8 lentelė. Objektyvūs ir subjektyvūs pokalbio faktai 

Vertinamojo žinios, įgūdžiai, gebėjimai, 

vertybinės nuostatos, požiūris (objektyvūs 

faktai) 

Vertinamojo elgesys, lingvistiniai aspektai 

ir t. t. (subjektyvūs faktai) 

Apibūdina klasifikacijas, žino sąvokas ir 

terminus. 

Ar nežodinė kalba papildo žodinę 

informaciją, ar palaiko akių kontaktą, kalba 

aiškiai, suprantamai reiškia mintis; 

emocinė būsena; pabalimas, paraudimas, 

prakaitavimas, juokas... 

Paaiškina ir palygina įmonių ypatumus, 

išskiria pranašumus ir skirtumus. 

Atlieka reiškinių ryšių analizę. 

Paaiškina ir pagrindžia efektyviausią būdą 

problemai spręsti. 
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9 lentelė. Pristatymo / pokalbio (struktūruoto interviu) protokolo pavyzdys 

 

 

 

 

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo 
 

PRISTATYMO / POKALBIO PROTOKOLAS 

 

Pokalbyje dalyvavo: 
 

Vertinamasis: ................................……………………………………………………… 

Vardas, pavardė, asmens kodas 

 

…………………………………………………………………………… 

Studijų programa, katedra, jei kandidatas nestudijuoja VDK 
 

Vertintojas: ……………………………………………………………………………. 

       Mokslo l., vardas, pavardė, katedra 
 

Vertintojas: ……………………………………………………………………………. 

       Mokslo l., vardas, pavardė, katedra 
 

Vertintojas: ……………………………………………………………………………. 

            Mokslo l., vardas, pavardė, katedra 
 

Pokalbio / interviu turinys:  

Studijų dalyko pavadinimas, su kuriuo siejami kandidato mokymosi 

pasiekimai: 

 

 

Per pokalbį nagrinėti klausimai: 

 

Išvados: 

 

 

 

Vertintojas: ____________________ Vertinamasis: ____________________ 

                    vardas, pavardė, parašas                            vardas, pavardė, parašas 

 

Vertintojas: ____________________ 

                  vardas, pavardė, parašas 

 

Vertintojas: ____________________     _______ 

                    vardas, pavardė, parašas                                                           data 
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