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MENINIS UGDYMAS  

 

Bendrosios nuostatosi 

Meninis ugdymas yra itin svarbi bendrojo ugdymo dalis, sudaranti sąlygas visapusiškai 

asmenybės ūgčiai, demokratijos, empatijos, orumo, atsakomybės ir pasitikėjimo vertybių 

internalizavimui.  Meninio ugdymo procese mokiniams atsiveria nauji pasaulio pažinimo būdai.  

Jie mokosi  tyrinėti įvairių meno rūšių savitumus, raiškos būdus, jausmų ir emocijų įvairovę, suprasti, 

ne tik žodžių ar taisyklių, bet ir intuicijos, estetinės nuovokos, meninės patirties vertę. Menuose nėra 

teisingų ar neteisingų atsakymų -  jie glūdi kūrybinėje  individualios interpretacijos prigimtyje – 

mokiniai skatinami mąstyti plačiau, žvelgti giliau.   

Meninio ugdymo paskirtis – mokinių meninių gebėjimų, suprantamų plačiąja prasme, ugdymas. Tai ne 

tik raiškos priemonių įvaldymas, bet ir pastabumo, tyrinėjimo, įsivaizdavimo, atkaklumo, išraiškos, 

bendradarbiavimo ir reflektavimo gebėjimai, tobulinami meninio ugdymo procese.  Visi meninio 

ugdymo srities dalykai grindžiami nuosekliu pažinimo procesu veikti-suprasti-nusimanyti-

vertinti. Mokiniai aktyviai įtraukiami į kūrybinę veiklą, dalyvauja kūrybiniuose procesuose taip įgydami 

menininkams būdingos patirties.  

Meninio ugdymo turinys grindžiamas Lietuvos ir Vakarų kultūros paveldu. Pažindami gimtąją kultūrą, 

ją gerbdami, mokiniai gali išsiugdyti aiškų kultūrinį tapatumą, tapti visaverčiais savo šalies ir Europos 

piliečiais. Kartu atveriamos galimybės suprasti ir gerbti kitas kultūras. Visi meninio ugdymo dalykai 

mokymosi turinyje išskiria esminius Lietuvos etninės ir profesionaliosios meninės kultūros reiškinius, 

veikėjus, reikšmingiausius kūrinius, svarbius ugdant mokinių kultūrinį išprusimą ir sąmoningumą, 

orientaciją savoje kultūroje, estetinę nuovoką, emocijų supratimą ir raišką.   

Meninio ugdymo dalykų bendrosiose programose apibrėžtas turinys skirtas apytiksliai 70 proc. dalykui 

skirtų pamokų, o 30 proc. turinio pasirenka mokytojas. Pasirenkamąjį turinį, atsižvelgiant į konkrečios 

klasės savitumus, rekomenduojama grįsti aktualiais Lietuvos meninės kultūros įvykiais, regioniniais 

kontekstais, pasaulio iššūkiais nuo taikos iki darnaus vystymosi, kuriuose mokiniai rastų įkvėpimo savai 

kūrybai, savistabai ir asmeninės prasmės paieškoms. Taip pat pateikiama svarbiausių vakarų kultūros ir 

kitų kultūrų pavyzdžių, kuriuos lygindami su savaisiais mokiniai mokosi tolerancijos ir pagarbos.    

Menai (meno metodai) gali praturtinti kitų dalykų mokymąsi. Meninio ugdymo dalykų mokymosi 

turinyje pasiūloma būdų, kaip įtraukti meninius ir kultūrinius aspektus į kitus mokomuosius dalykus. Be 

to, aptariami tarpdalykiniai ryšiai, atskleidžiamos dalykų turinio sąsajos.  

 

Meninio ugdymo srities struktūra 

 

Meninio ugdymo sritį sudaro šie dalykai: 
 

 

 

Dalykas 

 

Klasės 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dailė x x x x x x x x x x x x 

Muzika x x x x x x x x x x x x 

Šokis x x x x x x x x x x x x 

Teatras x x x x x x x x x x x x 

Medijų 

menas 

          x x 

Menų 

istorija 

          x x 
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