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PANEVĖŽIO R. MUZIKOS MOKYKLOS
KRYPTINGO MENINIO UGDYMO PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Panevėžio r. muzikos mokykla, trumpasis pavadinimas –
Muzikos mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191823998.
2. Mokykla įsteigta 1969-09-01 Panevėžio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo
komiteto 1969 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. 228.
3. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
4. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.
5. Savininkė – Panevėžio rajono savivaldybė.
6. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio rajono savivaldybės
taryba.
7. Buveinė: Laisvės g. 18, LT-38310 Krekenavos mstl., Panevėžio r. sav.
8. Grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo
mokykla.
9. Paskirtys – formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo mokykla, neformaliojo vaikų
švietimo grupės muzikinio ugdymo mokykla.
10. Pagrindinė paskirtis – formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo mokykla.
11. Mokymo kalba – lietuvių.
12. Panevėžio r. muzikos mokyklos neformaliojo švietimo programų (toliau – Programos) rengėjas
ir vykdytojas – Panevėžio r. muzikos mokykla (toliau – Mokykla).
13. Programa parengta vadovaujantis Rekomendacijomis dėl muzikinio formalųjį švietimą
papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48, Neformaliojo švietimo koncepcija,
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.
ISAK-2695 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V554 redakcija), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“,
Mokyklos nuostatais, patvirtintais Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 22 d.
sprendimu Nr. T-241 (Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-66
redakcija), Ugdymo planu atrenkant ir pritaikant ugdymo turinį pagal mokyklos tikslus, konkrečius
mokinių ugdymo(si) poreikius bei atsižvelgiant į mokyklai skirtas mokymo lėšas.
14. Kryptingo meninio ugdymo programa siūloma mokiniams, baigusiems pradinio ir pagrindinio
muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ir pageidaujantiems toliau plėtoti įgytus
muzikinės raiškos gebėjimus meno kolektyvuose.
15. Programos trukmė 4 metai.
II. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
16. Programos tikslas – plėtoti ansamblio ir kolektyvinio muzikavimo, sceninės kultūros, meno
interpretacijos ir meninės saviraiškos įgūdžius.
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17. Programos uždaviniai:
17.1. ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus, suteikti ir tobulinti muzikavimo įgūdžius
ansambliuose ir orkestruose;
17.2. ugdyti mokinių artistiškumą, kaupti sceninės kultūros patirtį;
18. Programa siekiama ugdyti bendrąsias kompetencijas ir suteikti meninės bei muzikos dalykinės
kompetencijos.
III. TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS
19. Programos trukmė – 4 metai.
20. Dalyvių amžius – baigus pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas.
21. Rekomenduojami muzikiniai kolektyvai: jaunučių, jaunių chorai, pučiamųjų, akordeonininkų,
tautinių instrumentų, lengvosios muzikos orkestrai. Kanklių, birbynių, akordeonininkų, medinių ar
varinių pučiamųjų, smuikininkų, gitaristų ansambliai.
22. Mokyklos muzikinių kolektyvų skaičius nustatomas atsižvelgiant į bendrą mokinių skaičių.
23. Orkestro ir ansamblio sudėtis nustatoma atsižvelgiant į mokinių pageidavimus ir mokyklos
meninės veiklos programą.
24. Kolektyve rekomenduojama bendras mokinių ir jų pedagogų muzikavimas.
25.Mokytojams, grojantiems mokomuosiuose kolektyvuose, už papildomo pasirengimo
reikalaujančias techniškai sudėtingas muzikos kūrinių partijas skiriamos iliustravimo 1–2 savaitinės
valandos.
26. Dalykų savaitinių pamokų skaičius.
Dėstomas dalykas
Branduolio dalykai

Muzikavimas

Pasirenkamasis
dalykas

Choras, orkestras, ansamblis

9 kl.
1
(0) 1

10 kl.
1
(0) 1

11 kl.
1
(0) 1

12 kl.
1
(0) 1

1

1

1

1

2 (3)

2 (3)

2 (3)

Pamokų skaičius 2 (3)

IV. PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS
27. Mokinių pasiekimai:
1. Veiklos sritis – kolektyvinio muzikavimo ugdymas
Nuostata – įgyti muzikavimo kolektyvuose patirties
Esminis gebėjimas – sukurti bendrą meninį rezultatą kartu su kitais atlikėjais
Gebėjimai
Žinios ir supratimas
1.1. Perteikti muzikos kūrinio nuotaiką.
1.1.1. Apibūdinti kūrinio charakterį, dinamiką
1.2. Stilingai atlikti muzikos kūrinį.
1.2.1. Apibūdinti kūrinio tematiką, stiliaus ir žanro
ypatumus
2. Veiklos sritis - kūrinių interpretavimas
Nuostata – tobulinti muzikinio bendradarbiavimo gebėjimą
Esminis gebėjimas – išraiškingai interpretuoti muzikos kūrinius
Gebėjimai
Žinios ir supratimas
2.1. Raiškiai perteikti kūrinių emocijas.
2.1.1. Žinoti muzikos kalbos elementus
2.2. Klausytis ir kontroliuoti savo ir kitų
2.2.1. Girdėti kitų orkestro/choro dalyvių balsus ar
atlikimą.
instrumentus
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3. Veiklos sritis -atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje
Nuostata – dalyvauti koncertuose (pasirodymuose) scenoje
Esminis gebėjimas – atlikti parengtą muzikinio kolektyvo programą koncerte
Gebėjimai
Žinios ir supratimas
3.1. Scenoje atlikti koncertinę programą.
3.1.1. Tinkamai elgtis scenoje;
3.1.2. kokybiškai atlikti savo partiją.
3.2. Dalyvauti muzikiniuose renginiuose.
3.2.1. Gebėti pristatyti muzikinio kolektyvo
koncertinę veiklą
28. 4–6 kūriniai per mokymosi metus.
29. Pasiekimų ir pažangos vertinimas yra grindžiamas individualios pažangos vertinimo principu,
lyginami mokinio pasiekimai su ankstesniaisiais.
30. Taikoma dešimties balų vertinimo sistema.
31. Įgytų gebėjimų patikrinimo forma (partijų atsiskaitymai, koncertai).
32. Vertinimo rezultatai apibendrinami pusmečio pažymiu, kuris rašomas atsižvelgiant į visus per
pusmetį gautus pažymius.
33. Mokiniui, baigusiam Programą, išduodamas mokymosi pasiekimus įteisinantis dokumentas –
mokyklos pažymėjimas.

__________________________________
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