
 

ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLA 

IŠPLĖSTINIO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Išplėstinio muzikinio ugdymo programos (toliau – Programos) paskirtis tęsti mokymą(si) 

baigus pagrindinio muzikinio ugdymo, profesinės linkmės muzikinio ugdymo programas.  

2. Programos kodas – 120100430.  

3. Programos trukmė – 1 metai. 

4. Programai įgyvendinti rekomenduojama mokymosi aplinka: individualių ir grupinių 

užsiėmimų kabinetai. 

5. Mokymo ir mokymosi priemonės: mokinio pasirinktas muzikos instrumentas, garso 

klausymosi įranga, metronomas, natų rinkiniai ir kt. 

6. Mokinių amžius – 14-19 metų.  

7. Mokinių mokymui(si) skiriamos individualios ir grupinės pamokos. 

8.   Individualizuotos ugdymo programos suderinamos skyriuose ir tvirtinamos mokyklos 

direktoriaus. 

 

 

II. PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, METODAI 

9. Programos tikslas – plėtoti gabių mokinių muzikinius gebėjimus, koncertinius įgūdžius, 

siekti kompetencijos. 

10. Programos uždaviniai: 

10.1. plėtoti įgytus muzikavimo gebėjimus; 

10.2. gilinti ansamblinio muzikavimo įgūdžius; 

10.3. tobulinti muzikos kūrinių analizės ir interpretacijos žinias; 

10.4. dalyvauti konkursuose, festivaliuose bei ugdyti sceninės kultūros, meninės saviraiškos 

pagrindus. 

11. Metodai: demonstravimas, imitavimas, individualus bei grupinis mokymas(-is), natų 

skaitymas iš lapo, kolektyvinis muzikavimas ir kt. 

 

 

III. PROGRAMOS TURINYS 

12. Programos turinį sudaro: 

12.1. muzikavimas; 

12.2. ansamblinis muzikavimas; 

12.3. pasirenkamieji muzikinio ugdymo dalykai. 

13. Muzikavimo paskirtis – tęsti atlikėjo raiškos pasirinktu instrumentu mokymąsi. 

14. Muzikuoti galima fortepijonu, akordeonu, smuiku, violončele, gitara, kanklėmis, 

lumzdeliu, mediniais ar variniais pučiamaisiais, elektroniniais muzikos instrumentais. 

15. Mokymas muzikuoti apima šias veiklos sritis: 

15.1. muzikavimo atlikimo įgūdžių įvaldymas; 

15.2. muzikos kūrinių interpretavimas; 

15.3. muzikinės kalbos suvokimas ir praktika; 

15.4. muzikiniai pasirodymai (dalyvavimas koncertuose, konkursuose, festivaliuose, kiti 

muzikiniai pasirodymai mokykloje, mieste, respublikoje). 



16. Ansamblinio muzikavimo paskirtis – ugdyti bendruosius muzikinius gebėjimus bei 

socialines kompetencijas, suteikti kolektyvinio muzikavimo patirtį. 

17. Ansamblinis muzikavimas apima šias veiklos sritis: 

17.1. kolektyvinio muzikavimo įgūdžių įtvirtinimas; 

17.2. muzikos kūrinių interpretavimas, improvizacija; 

17.3. muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje, akademinėje aplinkoje. 

18. Ansamblinio muzikavimo turinio apimtis: 

18.1. kūrinių orkestrams, chorams, ansambliams atlikimas; 

18.2. skaitymo iš lapo įgūdžių įtvirtinimas; 

18.3. koncertinė, projektinė, konkursinė veikla. 

19. Siūlomas ansamblinis muzikavimas šiuose meno kolektyvuose: jaunių choras, vokalinis 

ansamblis, styginių instrumentų ansamblis, kanklininkių, gitaristų ansamblis, liaudies instrumentų 

kapela, pučiamųjų instrumentų orkestras. 

20. Pasirenkamieji muzikinio ugdymo dalykai: apima šias veiklos sritis: 

20.1. antrasis muzikos instrumentas; 

20.2. muzikos teorija, integruojant solfedžio, kūrinių analizavimo, muzikos istorijos, 

harmonijos dalykų žinias. 

21. Programos turinys konkretizuojamas rengiant kiekvieno mokinio individualizuotą 

ugdymo programą 

 

 

V. VERTINIMAS 

 

22. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka. 

23. Mokykla priima sprendimus dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir 

pasiekimų vertinimo baigus programą ar jos dalį, vertinimo laiko. 

24. Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, vadovaudamasis 

mokykloje priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, 

atsižvelgdamas į mokinio ar mokinių grupės mokymosi rezultatus, ugdymosi poreikius ir galimybes. 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Mokslo metų pabaigoje vyksta akademiniai mokinių koncertai. 

26.  Programą baigusiems mokiniams išduodamas mokyklos nustatyto pavyzdžio 

pažymėjimas.  Pažymėjime nurodoma mokymosi trukmė, programos pavadinimas, apimtis. 

 

____________________________________ 
 

 


