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ĮVADAS
Neringos meno mokyklos neformaliojo suaugusiųjų meninio ugdymo programa
parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2011 m. kovo 17 d. Švietimo įstatymo pakeitimo
įstatymu Nr. XI-1281 (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755, Nr. 1204437; 2006, Nr. 73-2758; 2007, Nr. 43-1628, Nr. 77-3045, Nr. 81-3324; 2009, Nr. 89-3802, Nr. 933975; 2010, Nr. 15-701; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos 1998 m. birželio 30 d.
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu Nr. VIII-822 (Žin., 1998, 66-1909) ir Neringos meno
mokyklos nuostatais, patvirtintais Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d.
sprendimu Nr. T1-117.
Programos pavadinimas – Neringos meno mokyklos neformaliojo suaugusiųjų meninio ugdymo
programa.
Programos rengėjai – Irena Kisarauskienė, Neringos meno mokyklos mokytoja metodininkė bei
Albertas Danilevičius, Neringos meno mokyklos dailės mokytojas.
Programos trukmė – programa sudaryta ketveriems metams, skirta suaugusiųjų meniniam
ugdymui. Esant poreikiui, sudaromos sąlygos programos tęstinumui. Programa prasideda mokslo
metų spalio 1d. ir baigiasi balandžio 30d.
PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Programos paskirtis – tenkinti suaugusiųjų pažinimo bei mokymosi poreikius,
atskleisti ir tobulinti įgimtus gebėjimus, tenkinti saviraiškos poreikį bei puoselėti mokymosi visą
gyvenimą nuostatą.
Programos tikslai:
* ugdyti pasirinktos meninės veiklos specifinius gebėjimus ir kompetencijas;
* atskleisti ir plėtoti turimus gebėjimus;
* puoselėti pažinimo ir savirealizacijos džiaugsmą;
* skatinti naujų tradicijų (šeimyninio muzikavimo) kūrimą.
Programos uždaviniai (pasirinktam muzikos instrumentui):
* supažindinti su pasirinkto muzikos instrumento meninės išraiškos galimybėmis,
grojimo technika, istorine instrumento raida;
* supažindinti ir tobulinti muzikos rašto pažinimą;
* formuoti elementarius grojimo įgūdžius;
* kaupti atlikėjo repertuarą.

Programos uždaviniai (dailės specialybei):
* supažindinti su dailės istorijos ištakomis, meno rūšimis ir formomis;
* supažindinti su pasirinktos dailės meno rūšies – tapybos, grafikos, skulptūros meninės
raiškos galimybėmis, jų technikomis ir istorijos raida;
* supažindinti su piešimo pagrindais;
* skatinti asmenybės kūrybiškumą ir vaizduotę.
PROGRAMOS TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS
Neformaliojo suaugusiųjų meninio ugdymo programa (pasirinktam muzikos
instrumentui) vykdoma individualių užsiėmimų metu. Programos meninę raišką užtikrina
pasirinktas muzikos instrumentas: kanklės, fortepijonas, akordeonas, gitara, birbynė ir kt. bei
muzikos rašto pažinimas (Priedas Nr. 1).
Ugdytini gebėjimai ir nuostatos:
* supažindinti su pasirinkto instrumento istorine raida, grojimo galimybėmis;
* išsiaiškinti kiekvieno besimokančio muzikos rašto pažinimo lygį;
* derinti muzikos rašto pažinimą ir praktinį muzikavimą, atsižvelgiant į muzikuojančiojo
gebėjimus bei medžiagos įsisavinimo tempą;
* ansamblinio muzikavimo įgūdžių formavimas.
Siektini rezultatai:
* siekti gero muzikinio rašto skaitymo ir laisvo kūrinio atlikimo iš natų;
* kaupti repertuarą;
* skatinti šeimyninio muzikavimo tradicijų atsiradimą.
Neformaliojo suaugusiųjų meninio ugdymo programa (dailės specialybei) vykdoma
grupinių (nuo 4 iki 6 asmenų) užsiėmimų metu. Programos meninę raišką užtikrina dailės ugdymo
branduolio dalykas – tapyba, grafika ir skulptūra. (Priedas Nr. 2).
Ugdytini gebėjimai ir nuostatos:
* programa sudaro sąlygas plėtoti dailės gabumus;
* tenkinti kūrybiškumo ir pažinimo poreikius;
* kryptingai plėtoti dailės technologijos pažinimo ir vizualines saviraiškos galimybes.
PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS
Neformaliojo suaugusiųjų meninio ugdymo lankomumas fiksuojamas švietimo
individualaus bei darbo su grupe dienyne, o atsiskaitymas - dalyvavimas parodose bei miesto
renginiuose.
Baigusiems neformaliojo suaugusiųjų meninio ugdymo programą, išduodami
Neringos meno mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinti pažymėjimai. Pažymėjime nurodoma
mokymosi trukmė bei programos pavadinimas.
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