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VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLOS 

MUZIKINIO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO   

PROGRAMA 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Neformalaus muzikinio švietimo programos (toliau – Programa). 
2. Programą rekomenduojama rinktis mokiniams, baigusiems pradinio ir pagrindinio 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą ar vyresniųjų klasių mokiniams, norintiems 

pagilinti muzikavimo įgūdžius, ar įgyti muzikavimo pradmenų. 

3. Programa sudaroma pagal poreikį kiekvienam mokiniui individualiai. 
4. Mokiniai gali pasirinktinai mokytis vieno ar keleto dalykų: akordeono, fortepijono, 

pučiamųjų, smuiko, gitaros, improvizacijos, folklorinio dainavimo, mušamųjų, solinio dainavimo, 

chorinio dainavimo. 

5. Atlyginimo dydis už Programą patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 
sprendimu. 

 

II SKYRIUS 
PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, STRUKTŪRA IR DERMĖ SU KITOMIS MUZIKINIO 

UGDYMO PROGRAMOMIS 

 

6. Tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, padėti mokiniams įgyti 

muzikavimo žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti. 

7. Muzikavimo uždaviniai: 

7.1. atskleisti muzikinius gebėjimus, puoselėjant prigimtinį vaiko muzikalumą; 

7.2. formuoti taisyklingo instrumento valdymo ir laikysenos įgūdžius; 

7.3. formuoti taisyklingo kvėpavimo, garso išgavimo, intonavimo, balso valdymo įgūdžius; 

7.4. pažinti muzikinės kalbos priemones; 

7.5. skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus, improvizacinius gebėjimus ir aktyvų 

dalyvavimą muzikinėje veikloje. 

8. Muzikavimą sudaro trys veiklos sritys: 

8.1. muzikavimo atlikimo įgūdžių įvaldymas; 

8.2. muzikos kūrinių interpretavimas; 

8.3. muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje. 

9. Neformalųjį ugdymą papildančio muzikavimo mokymo trukmė – 1 metai. 

10. Programai įgyvendinti rekomenduojama mokymosi aplinka ir mokymosi priemonės: 

10.1. muzikos instrumentas, fortepijonas arba pianinas, garso klausymosi įranga, 

kompiuteris su interneto prieiga, koncertinė salė ir chorinio dainavimo studija. 

11. Atsižvelgiant į Mokyklos galimybes ir mokinio poreikius, mokinys gali rinktis: 

Dalykai Savaitinių valandų skaičius 

Akordeonas, gitara, solinis dainavimas, pučiamieji, 
smuikas, etnokultūros programa 

0,5-1 

Ritmika, improvizacija, ansamblis 1 

Choras 3-4 

Minimalus – maksimalus valandų skaičius 1–5 



III SKYRIUS 

MUZIKAVIMO TURINIO APIMTIS 

 

12. Muzikavimo turinio apimtis nustatyta dalykų individualiose programose. 

 
IV SKYRIUS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA 

 
13. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, atsiskaitymų tvarka nustatyta 

direktoriaus patvirtintame Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos apraše. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

 
tvarka. 

14. Mokinių priėmimas organizuojamas Varėnos rajono savivaldybės tarybos patvirtinta 

 
15. Mokymo sutartys ir prašymai lankyti Programą rašomi vieneriems mokslo metams. 

 

 

 

 
 

 
 


