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Literatūros pažinimo modelis 5–8 kl. 

 

 

• KOMPETENCIJA: žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų visuma.  

 

ŽINIOS – literatūros/komunikacijos teorija ir istorija;  

GEBĖJIMAS – teksto suvokimas/analizė; 

VERTYBĖS – problemos sprendimas: susieti kūrinį su 

asmenine/bendruomenės/visuomenės problema, tą problemą vertinant 

pagal asmenines vertybines nuostatas.  

 

• Dėl to ir aspektai yra dvejopi: vieni yra literatūriniai (žinių lygmuo), kiti yra turinio 

(vertybių lygmuo). Jungdami šiuos dėmenis mokome suprasti literatūrą ir kartu 

suprasti/analizuoti save, socialinę/kultūrinę aplinką, nelikti abejingam jos problemoms 

(įsijungia vertybės).   

 

• Taip nepametame dalyko žinių (literatūros teorijos ir istorijos) ir tas žinias 

panaudojame formuodami vertybines nuostatas, t. y. augindami kritiškai ir 

savarankiškai mąstančią asmenybę.  

 

• Pasirinktas augimo kelias: nuo mėgavimosi skaitymo malonumu einant prie 

sudėtingesnių mąstymo procedūrų (tiek teminių, tiek literatūrinių aspektų).  

 

TURINIO (vertybių) ASPEKTAI LITERATŪRINIAI (žinių) ASPEKTAI 

5 klasė 
5–6 kl.: svarbiausi literatūrinės raiškos būdai 

Literatūros kūrinio tema ir pagrindinė mintis. 

Nuotykio pasakojimas ir pasakojimo nuotykis, 

siužetas, intriga. 
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• Sudominti literatūros menu parodant įvairias 

jos rūšis ir formas (nuo tautosakinių žanrų iki 

šiuolaikinių komiksų).   

• Išugdyti suvokimą, kad literatūros menas 

padeda patekti į vaizduotės plotmę ir analizuoti 

savo vidinį pasaulį.  

6 klasė 

• Plečiamas literatūros suvokimas, atveriamos jos 

galimybės veikti tikrovę: įtraukti į įvairių 

socialinių problemų refleksiją ir transformuoti 

kasdienybę į estetinę plotmę.  

 

 

 

7 klasė 

• Orientuojamasi į psichologinę paauglio tikrovę: 

parinktomis temomis skatinama reflektuoti 

paaugliui aktualius egzistencinius klausimus.  

• Siekiama, kad mokinys gilintųsi į save, stiprintų 

savirefleksijos įgūdžius, stiprėtų kaip autentiška 

asmenybė ir kitą matytų kaip autentišką 

asmenybę.  

8 klasė 

• Iš psichologinės tikrovės pereinama į istorijos ir 

kultūros refleksijos lauką, aktualizuojamos 

Personažų tipai: pagrindiniai ir antraeiliai veikėjai, 

herojai ir antiherojai. 

Vidinis veikėjo pasaulis.  

Pasakotojo ir veikėjo santykis. 

Veiksmo laikas, veiksmo vieta, vidinis konfliktas, 

vidinis veikėjo virsmas. 

Pasakotojo santykis su vaizduojamu pasauliu 

(objektyvumo / subjektyvumo klausimas).  

Peizažo ir aplinkos aprašymo simboliškumas.  

 

 

7-8 kl.: kartojama, įtvirtinama ir plečiama 

Veiksmo raidos etapai dramos ir epikos tekstuose, 

dialogų ir monologų funkcijos. 

Herojų ir antiherojų kova, vietos, laiko ir erdvės 

ryšiai epikos kūrinyje. 

Publicistikos ir grožinės literatūros panašumai ir 

skirtumai, memuarinė literatūra.  

Istorinė tiesa ir literatūrinė išmonė, literatūrinė 

istorijos interpretacija. 

Tradicijos transformacijos: konkrečioji/vizualioji 

literatūra.  
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istorinės atminties ir tradicijos transformacijos 

temos.  

• Analizuojama sudėtingesnio turinio literatūra, 

mokoma matyti kiekvieną literatūros kūrinį 

kaip savitą prasmės sistemą, priklausomą nuo 

kultūrinio ir istorinio konteksto. 

 

 

 
 

Turint klausimų kreiptis į zita.nauckunaite@bendrasisugdymas.lt 
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