
 

ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLA 

SUAUGUSIŲJŲ MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Suaugusiųjų muzikinio ugdymo programos (toliau – programos) paskirtis – per saviraiškos 

poreikį atskleisti ir ugdyti muzikalumą, siekiant įgyti muzikines kompetencijas.  

2. Programos kodas – 221000098. 

3. Programos trukmė – 1 metai. 

4. Programai įgyvendinti rekomenduojama mokymosi aplinka: individualių ir grupinių 

užsiėmimų kabinetai. 

5. Mokymo ir mokymosi priemonės: pasirinktas muzikos instrumentas, fortepijonas arba 

pianinas, garso klausymosi įranga, metronomas, ritminiai instrumentai, natų rinkiniai. 

6. Programos dalyviai – suaugusieji, siekiantys tenkinti saviraiškos poreikius. 

7. Programa sudaroma individualiai atsižvelgiant į mokinio gebėjimus bei pageidavimus. 

8. Individualizuotos ugdymo programos suderinamos skyriuose ir tvirtinamos mokyklos 

direktoriaus. 

9. Programos konkretizuojamos rengiant kiekvieno mokinio ugdymo programą. 

 

 

II. PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, METODAI 

 

10. Programos tikslas – sudaryti muzikinio ugdymosi sąlygas suaugusiems, norintiems lavinti 

savo muzikinius gebėjimus. 

11. Programos uždaviniai: 

10.1.   formuoti muzikavimo įgūdžius; 

10.2.   skatinti individualų ir kolektyvinį muzikavimą; 

10.3.   ugdyti muzikinius saviraiškos poreikius; 

10.4.   populiarinti muzikinės kultūros vartojimą. 

12. Metodai: demonstravimas, imitavimas, individualus bei grupinis mokymas(-is), grojimas iš 

klausos, natų skaitymas iš lapo ir kt. 

 

III. PROGRAMOS TURINYS 

 

13. Programos turinį sudaro: 

12.1.   muzikavimas; 

12.2.   ansamblinis muzikavimas. 

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

mediniais ir variniais pučiamaisiais, elektroniniais instrumentais, dainuoti. 

15. Muzikavimo paskirtis – grojimo pasirinktu instrumentu įgūdžių įvaldymas. 

16. Mokymas muzikuoti apima šias veiklos sritis: 

15.1. muzikavimo atlikimo įgūdžių įvaldymas; 

15.2. muzikos kūrinių interpretavimas; 

15.3. muzikinės kalbos suvokimas ir praktika. 

17. Ansamblinio muzikavimo paskirtis – ugdyti bendruosius muzikinius gebėjimus bei socialines 

kompetencijas, suteikti ansamblinio muzikavimo patirtį. 

18. Ansamblinis muzikavimas apima šias veiklos sritis: 

17.1.  ansamblinio muzikavimo įgūdžių ugdymas; 



17.2.  muzikos kūrinių interpretavimas, improvizacija; 

17.3.  muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje, akademinėje aplinkoje. 

19. Ansamblinio muzikavimo turinio apimtis: 

18.1.  skaitymo iš lapo įgūdžių lavinimas; 

18.2.  kūrinių atlikimas; 

18.3.  koncertinė, projektinė veikla. 

20. Siūlomas ansamblinis muzikavimas šiuose meno kolektyvuose: styginių instrumentų 

ansamblis, kanklininkių ansamblis, liaudies instrumentų kapela, gitaristų ansamblis, 

pučiamųjų instrumentų orkestras. 

 

 

IV. VERTINIMAS 

 

21. Pasiekimai ir pažanga vertinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro patvirtintais teisės aktais, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. 

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

vertinimo baigus programą ar jos dalį, vertinimo laiko. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Programą baigusiems išduodama mokyklos nustatyto pavyzdžio pažymėjimas. Pažymėjime 

nurodoma mokymosi trukmė, programos pavadinimas, apimtis. 

 

___________________________________________ 
 


