NERINGOS MENO MOKYKLOS
MUZIKOS MĖGĖJŲ PROGRAMA
ĮVADAS
Neringos meno mokyklos muzikos mėgėjų programa (toliau – programa) parengta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu
Nr. V-48 „Dėl rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų
rengimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“ ir Neringos meno mokyklos nuostatais. Programa
sudaryta 4 mokslo metams, mokiniams nuo 12 iki 18 metų.
Muzikinis ugdymas glaudžiai siejamas su kitomis ugdymo sritimis (dalykais):
 su doriniu ugdymu per socialinio bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų, elgesio
kultūros, pagalbos, savigarbos, pagarbos, atsakomybės, tolerancijos ir kitų vertybinių nuostatų
ugdymą;
 su daile, šokiu, teatru. Juos sieja bendros kultūros, istorijos, teorijos, estetikos ir
kritikos žinios, meninės kūrybos proceso sudedamosios dalys, panašūs meno kūrinio suvokimo,
interpretavimo bei vertinimo principai, taip pat modernios meninės raiškos formos (veiksmo
menas, instaliacijos, performansas ir kt.);
 su gimtąja ir užsienio kalbomis. Tai kitų kalbų muzikiniai terminai. Per meno dalykų
pamokas mokomasi žodine kalba aptarti sumanymą, perteikti meninę ir estetinę patirtį, vartoti
terminus, sąvokas, drauge puoselėjama ir kalbos kultūra, sudaromos sąlygos pajausti kalbos
grožį, suvokti naujus žodinės kalbos prasminius niuansus;
 su socialiniu ugdymu. Meno dalykus sieja bendros žinios apie kitų tautų ir šalių
gyvenimą įvairiais istoriniais laikotarpiais, meno šakų istorinę raidą ir pasiekimus, ypač meno
kūrinių politinio, socialinio, kultūrinio konteksto, meno visuomeninio vaidmens įvairiose
istorinėse epochose pažinimas;
 su pilietiškumo ugdymu. Tai pilietinė pozicija kultūros paveldo ir tautinio tapatumo
atžvilgiu, pozityvi kultūros samprata; autorinių kūrėjo teisių gerbimas;
 su psichologija ir filosofija. Muzikos filosofijos ir estetikos temų gvildenimai (grožis,
menas, skonis).
Programos paskirtis.
Ugdyti vaiko kompetencijas plėtojant prigimtinius vaiko gebėjimus. Šia programa
siekiama supažindinti žmogų su muzikos menu, padėti jam atskleisti ir tobulinti įgimtus
gabumus muzikos menui, išugdyti harmoningą asmenybę, išlaikant mokinio meninio brendimo ir
techninio parengimo pusiausvyrą. Nuoseklumas teikia galimybę atskleisti mokinio individualius
gebėjimus, pasitelkiant specialiai parinktus muzikos kūrinius.
Programos tikslas.
Tenkinti mokinių saviraiškos poreikį: atskleisti ir plėtoti jų meninius gebėjimus ir talentą,
puoselėti jų individualybę.
Programos uždaviniai:
1. Supažindinti su muzikos instrumento technika ir jo meninėmis išraiškos galimybėmis bei
priemonėmis.
2. Formuoti elementarius grojimo įgūdžius bei instrumento valdymo technikos principus.
3. Skatinti mokinio savarankiškumą, kūrybiškumą, domėjimąsi savo ir kitų tautų muzika.

Programos rengėjai - direktorė Rasa Norvilienė, mokytojas Vaidota Rukas.
Muzikos mėgėjų ugdymo programa apima šias sritis:
1. Muzikos instrumentas (ketveri mokslo metai).
2. Muzikos rašto ir kultūros pažinimas (ketveri mokslo metai).

PROGRAMOS TURINYS
Veiklos aprašas.
Per 4 metus jaunuoliai mokosi groti gitara. Baigusiems muzikos mėgėjų kursą išduodami
Neringos meno mokyklos pažymėjimai.
Bazinis gitaros specialybės ugdymo branduolys – tai moksleivių meninę raišką ir brandą
užtikrinanti muzikos dalykų visuma. Gitaros specialybėje mokomi šie moksleivių meninę raišką
užtikrinantys gitaros ugdymo branduolio dalykai:
1. Muzikos instrumentas. Dalyko tikslas – supažindinti su instrumento technika, meninės
išraiškos priemonėmis. Taip pat plėtoja muzikavimo, instrumento technologijos pažinimo ir
muzikinės saviraiškos galimybes.
2. Muzikos rašto ir kultūros pažinimas. Dalyko tikslas – lavinti muzikinę klausą
integruojant solfedžio, muzikos kūrinių klausymo ir muzikos istorijos elementus.
Tematika.
Muzikos dalykų mokoma pagal einamiems mokslo metams mokytojų parengtas ir
mokyklos direktoriaus patvirtintas individualias dalyko programas. Šios programos
konkretizuojamos rengiant kiekvieno mokinio muzikavimo programą (repertuarą).

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – tai vaikų pažangos, pasiekimų vertinimo
principai, kupimo, interpretavimo ir apibendrinimo būdai.
Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei.
Vertinimo uždaviniai:
1. Padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo
pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus.
2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas,
diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus.
3. Suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius
tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos.
4. Nustatyti mokyklai savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti mokinių
poreikius atliepiančią pagalbą.
Vertinimo organizavimo tvarka:

1. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami remiantis mokyklos tarybos bei mokytojų
susirinkimo protokolu aprobuotu ir mokyklos direktoriaus patvirtintu Neringos meno mokyklos
mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu.
2. Muzikos mėgėjų ugdymo programos dalyviai už programos sudedamąsias dalis vertinami
įskaita (įskaityta arba neįskaityta).
3. Apie mokymosi sėkmę tėvai, globėjai (rūpintojai) informuojami žodžiu, individualiai ir
raštu mokinių pasiekimų knygelėse. Taip pat jie kviečiami į mokinių koncertus, kuriuose gali
sužinoti, išgirsti ir pamatyti savo vaiko pasiekimus ir pažangą.
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MUZIKOS MĖGĖJŲ GITAROS UGDYMO PROGRAMA
Muzikos mėgėjų gitaros ugdymo programa suteikia galimybę susipažinti su muzikos
instrumento savybėmis, muzikiniu raštu, atskleisti kūrybines galias ir gebėjimus. Taip pat
ugdoma klausa (melodinė, harmoninė, ritminė), atmintis, intonacija, lavinamas mąstymas,
kūrybiškumas.
Ugdymo trukmė
Dalykas
Muzikos instrumentas
Solfedis
Iš viso
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