
Fotografijos pagrindai (4061322)   

Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa  

5 kreditai  

Mokinys gebės fotografuoti pagal vartotojo poreikius, vertinti fotografijas:  

• Klasifikuoti savo ir (arba) kitų fotografų nuotraukas pagal vertinimo kriterijus.  

• Klasifikuoti fotografijas pagal žanrus.  

• Pasirinkti tinkamą fototechniką.  

• Nufotografuoti skirtingų žanrų nuotraukų, atsižvelgiant į vertinimo kriterijus.  

• Fotografuoti skirtingų žanrų nuotraukas studijoje.  

• Fotografuoti privačioje aplinkoje (įvairūs renginiai).  

• Fotografuoti viešoje aplinkoje. Vieši susibūrimai, aplinka.  

 

 

Grafikos dizainas (4061323)   

Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa  

5 kreditai  

Mokinys gebės taikyti piešimo taisykles, vizualinį turinį pateikti įvairiomis 

meninėmis ir techninėmis priemonėmis:  

• Suformuluoti plastinės vizualinės dailės kalbos elementus ir priemones.  

• Apžvelgti dailės kūrinio kompozicijos pagrindus.  

• Išvardinti pagrindinius eskizavimo, vieno svarbiausių kūrybos elementų, stilius 

ir principus.  

• Išvardinti pagrindinius spalvų teorijos dėsnius, juos pritaikyti kuriamame 

produkte.  

• Išvardinti pagrindinius šrifto stilius, jo poveikį kuriamam produktui, gebėti 

pasirinkti kuriamo darbo atlikimui.  

• Išvardinti šviesos atspindžių, šešėlių kritimo, šešėliavimo principus ir metodus, 

juos pritaikyti kūrybiniame procese.  

• Panaudoti plastinės vizualinės dailės kalbos elementus ir priemones eskizuojant 

ir kurdami kuriant projektą.  

• Sukurti kompoziciją, paremtą uždaros ir atviros kompozicijos principais. 

Panaudos plastinės vizualinės raiškos elementus. Taikyti kūrinio elementų 

išdėstymą, santykį su visuma.  

• Sukurti vizualinį produktą taikant plastinės vizualinės raiškos elementus, 

naudoti kompozicijos elementus. Pristatyti kūrinį kaip harmoningą atskirų dalių 

ir visumos produktą.  



• Paaiškinti elemento, linijos, negatyviosios ir pozityviosios erdvių, taško 

sąvokas, ypatybes ir galimybes.  Apibrėžti ir suformuluoti vizualaus 

suvokimo vaidmenį ir jo svarbą komunikacijoje.  

• Išvardinti, kokią kompoziciją galima vadinti asimetrija bei simetrija. Nustatyti, 

kada tinka viena kompozicija ir kada kita.  

• Išvardinti ir paaiškinti bazinės linijos tinklelio, skilties, tinklelio, įrišimo 

paraštės, hierarchijos, maketo, dešiniojo ir kairiojo atvartų, miniatiūros, 

rinkinio ploto sąvokas.  

• Nustatyti tankio ir kontrasto sąvokas. Interpretuoti informaciją ir nusprendžia 

kaip dinamiškai ir įdomiai išdėstyti tekstą bei vaizdus.  

• Nustatyti tinkamą leidinio formatą.  

• Nustatyti derinimo ir tapatumo sąvokas. Išmanyti gero dizaino schemos 

pagrindą – lankstumą, vizualų pastovumą skirtinguose elementuose ir 

kontekstuose.  

• Išvardinti nuotraukų ir iliustracijų svarbą dizaine.  

• Apibrėžti ir paaiškinti šriftų terminologiją. Tarpusavyje palyginti garnitūrų 

elementus.  

• Apžvelgti garnitūro istoriją, ypatybes ir keliamas asociacijas. Apibrėžti šriftų 

klasifikacijos sistemas.  Suformuluoti ir paaiškinti erdvės įtaką įskaitomumui 

ir reikšmės perteikimui.  

• Suformuluoti ir paaiškinti šrifto parinkimo ir raidžių formų taisykles, 

lemiančias perskaitomumą.  

• Spręsti išskyrimo šriftais problemas.  

• Stiprinti dizaino taikomąją funkciją ir estetinę išvaizdą naudodamas linijas, 

rėmelius ir ornamentus.  Suformuluoti ir paaiškinti komunikacines ir estetines 

tipografijos ypatybes.  

• Smulkiai papasakoti spalvų psichologinį poveikį. Suvokti spalvų poveikį 

kiekvienu konkrečiu atveju, išvardinti jų klasifikaciją ir terminus, vartojamus 

spalvoms apibūdinti.  

• Apibrėžti kontrasto ir harmonijos išraiškas, jų poveikį įskaitomumui, dizainui.  

• Apibrėžti spalvų simbolines asociacijas.  

• Tinkamai parinkti aukščio ir pločio proporciją.  

• Atvaizduoti simetriją ir asimetriją.  

• Pateikti informaciją bei išskirti svarbiausius elementus. Sutvarkyti skirtingo 

pobūdžio medžiagą, sudarančią dizaino turinį. Suformuoti tinklelį.  

• Sudaryti maketo planą, kurti impulsą ir ritmą.  

• Padaryti įvairius formatus bei formas, atsižvelgiant į kūrybiškumą bei 

ekonomiškumą.  

• Pritaikyti skirtingų elementų dizainą. Kuria efektyvią dizaino strategiją, 

leidžiančią pokyčius, bet išlaikančią visumą.  

• Kurti konkrečios temos vaizdų seriją.  

• Panaudoti ir pritaikyti garnitūrą.  

• Pritaikyti tarpus tarp raidžių, žodžių, eilučių.  



• Pademonstruoti teksto aiškų ir perskaitomą pateikimą.  

• Sudaryti informacijos hierarchiją tipografijoje.  

• Sudaryti vaizdą išreikštu tekstu.  Nustatyti tinkamas spalvas.  

• Sukoncentruoti duomenis ir palengvinti skaitymą panaudojant spalvas.  

 


