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PROGRAMA 

(2020 projektas)



Programos struktūra (bendra visiems dalykams)
1. Dalyko paskirtis
2. Dalyko tikslai ir uždaviniai

1. Uždaviniai pradiniam ugdymui
2. Uždaviniai pagrindiniam ugdymui

3. Kompetencijų ugdymas dalyku
4. Pasiekimų sritys
5. Pasiekimų raida (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 klasių koncentrai)
6. Mokymosi turinys koncentrams
7. Pasiekimų vertinimas
8. Pasiekimų lygių požymiai.



1. Muzikos dalyko paskirtis
1.1. Muzika yra savita neverbalinio garsinio meno forma. Ją sudaro įvairūs garsai bei jų struktūros, sąmoningai dėstomi laike ir erdvėje. 
Kūrėjai, atlikėjai, klausytojai šiuos garsus ir struktūras suvokia kaip muziką. Muzika, formos požiūriu būdama abstrakti, vidiniu turiniu 
atveria individui turtingą sociokultūrinių prasmių, konotacijų ir vertybių pasaulį (kultūra ir istorija, įv. socialiniai vaidmenys, subkultūros, 
tradicijos ir papročiai vertybės, kt.).

1.2. Muzika yra svarbi žmogiškosios patirties išraiška, ji būdinga visoms kultūroms. Tai savitas pasaulio pažinimo ir artikuliavimo 
būdas. Muzika pasižymi socialinių kultūrinių funkcijų įvairove – atlieka estetinio pasigėrėjimo, pramogos, komunikacinę, 
reprezentacinę, psichologinio atsako ir savireguliacijos, socialinės integracijos, kultūros stabilumo ir tęstinumo ir kt. funkcijas.

1.3. Muzika yra būtina visapusiško ir harmoningo asmenybės augimo dalis. Ji yra svarbi kiekvienam visuomenės nariui: ji atspindi 
individualių polinkių, poreikių, interesų įvairovę. Muzikos patyrimas atveria ir turtina individo vidaus pasaulį (savojo kūno patyrimas, 
jausmų, minčių, dvasios pasaulio pažinimas), kartu padeda siekti kitų vertybių (pvz., daro įtaką akademiniams gebėjimams), išreiškia ir 
perteikia bendražmogiškąsias vertes.

1.4. Muzikos pažinimas ir muzikavimas turi ir savaiminę, ir instrumentinę ugdomąją vertę. Jis formuoja ir stiprina asmens tapatumą, aš-
ir-kitas santykio suvokimą, plečia muzikinį akiratį ir kultūrinį horizontą, taip padėdama ugdytis muzikinės kultūrinės įvairovės supratimą, 
pakantumą ir toleranciją. Muzikinis ugdymas(is) leidžia patirti muzikavimo džiaugsmą ir kūrybinį pasitenkinimą, skatina saviugdą, 
savižinos ir savivertės augimą. Nuoseklus ir sistemingas muzikinis ugdymas apima muzikos klausymąsi ir pažinimą, kūrybą ir atlikimą; 
ugdytiniams jis suteikia prieigą prie tų žinių, įgūdžių ir supratimo, kurių neįmanoma įgyti kokiu nors kitu būdu. Muzikos mokymasis yra 
grįstas klausa ir gal būti suprantamas ir perteikiamas neverbalia komunikacija. Mokymasis muzikinį tekstą skaityti ir užrašyti (įprasta 
notacija ar sutartiniais grafiniais simboliais) įgalina ugdytinius prie įvairios muzikos prisiliesti savarankiškai.



1.1. Muzika yra savita neverbalinio garsinio meno forma. Ją 
sudaro įvairūs garsai bei jų struktūros, sąmoningai dėstomi 
laike ir erdvėje. Kūrėjai, atlikėjai, klausytojai šiuos garsus ir 
struktūras suvokia kaip muziką. Muzika, formos požiūriu 
būdama abstrakti, vidiniu turiniu atveria individui turtingą 
sociokultūrinių prasmių, konotacijų ir vertybių pasaulį (kultūra 
ir istorija, įv. socialiniai vaidmenys, subkultūros, tradicijos ir 
papročiai vertybės, kt.).



1.2. Muzika yra svarbi žmogiškosios patirties išraiška, ji 
būdinga visoms kultūroms. Tai savitas pasaulio pažinimo ir 
artikuliavimo būdas. Muzika pasižymi socialinių kultūrinių 
funkcijų įvairove – atlieka estetinio pasigėrėjimo, pramogos, 
komunikacinę, reprezentacinę, psichologinio atsako ir 
savireguliacijos, socialinės integracijos, kultūros stabilumo ir 
tęstinumo ir kt. funkcijas.



1.3. Muzika yra būtina visapusiško ir harmoningo asmenybės 
augimo dalis. Ji yra svarbi kiekvienam visuomenės nariui: ji 
atspindi individualių polinkių, poreikių, interesų įvairovę. 
Muzikos patyrimas atveria ir turtina individo vidaus pasaulį 
(savojo kūno patyrimas, jausmų, minčių, dvasios pasaulio 
pažinimas), kartu padeda siekti kitų vertybių (pvz., daro įtaką 
akademiniams gebėjimams), išreiškia ir perteikia 
bendražmogiškąsias vertes.



1.4. Muzikos pažinimas ir muzikavimas turi ir savaiminę, ir instrumentinę 
ugdomąją vertę. Jis formuoja ir stiprina asmens tapatumą, aš-ir-kitas santykio 
suvokimą, plečia muzikinį akiratį ir kultūrinį horizontą, taip padėdama ugdytis 
muzikinės kultūrinės įvairovės supratimą, pakantumą ir toleranciją. Muzikinis 
ugdymas(is) leidžia patirti muzikavimo džiaugsmą ir kūrybinį pasitenkinimą, 
skatina saviugdą, savižinos ir savivertės augimą. Nuoseklus ir sistemingas 
muzikinis ugdymas apima muzikos klausymąsi ir pažinimą, kūrybą ir atlikimą; 
ugdytiniams jis suteikia prieigą prie tų žinių, įgūdžių ir supratimo, kurių 
neįmanoma įgyti kokiu nors kitu būdu. Muzikos mokymasis yra grįstas klausa 
ir gal būti suprantamas ir perteikiamas neverbalia komunikacija. Mokymasis 
muzikinį tekstą skaityti ir užrašyti (įprasta notacija ar sutartiniais grafiniais 
simboliais) įgalina ugdytinius prie įvairios muzikos prisiliesti savarankiškai.



2. Dalyko tikslai ir uždaviniai

2.1. Muzikos dalyko tikslas – ugdyti kūrybišką, savarankišką ir kritiškai 
mąstančią, muzikinei kultūrinei patirčiai atvirą ir tolerantišką, prasmingai kultūrines 
reikmes tenkinti, tradicijas puoselėti ir kūrybinius sumanymus realizuoti gebančią 
asmenybę;

– sukurti sąlygas besimokantiems tapti savarankiškais ir sąmoningais muzikinės 
kultūros dalyviais ir muzikos kūrėjais; padėti asmens muzikinėms-kūrybinėms 
galioms atsiskleisti.

– teikti besimokantiems muzikinio kultūrinio išprusimo ir raštingumo pagrindus, 
padedančius suvokti muziką kaip savitą garsinio meno formą, skatinančius tolesnį 
muzikos pažinimo ir muzikinės raiškos poreikį.



2.2. Uždaviniai pradiniam ugdymui
pradinėje mokykloje  vaikai:

● puoselėja savo įgimtą muzikalumą; lavina savo muzikinius kūrybinius gebėjimus;
● tyrinėja ir išbando muzikinės raiškos priemones, susipažįsta su muzikos kalbos 

savybėmis (melodija ir dermė, ritmas ir metras); ugdosi muzikinio raštingumo 
pradmenis;

● lavinasi muzikavimo (dainavimo, grojimo, improvizavimo) įgūdžius; susipažįsta su 
įvairiais garso išgavimo būdais; mokosi ritmuoti, intonuoti; muzikuoja drauge ir po 
vieną;

● susipažįsta su muzikos reiškinių, muzikos žanrų ir formų įvairove;
● mokosi išreikšti muzikos įspūdį ir patyrimą įvairiais būdais: raiškiu judesiu, vizualiai 

(spalva ir linija), žodiniu apibūdinimu;
● dalyvauja klasės ir mokyklos, šeimos ir benduomenės muzikiniame gyvenime.



2.3. Uždaviniai pagrindiniam ugdymui
Siekiama kad mokiniai:

● išgyventų muzikavimo džiaugsmą ir kūrybinį pasitenkinimą, dalyvaudami kūrybos, atlikimo, 
suvokimo procesuose, puoselėdami bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus;

● patirtų savivertės augimą, įveikdami jų jėgas atitinkančius muzikinius iššūkius; per 
muzikavimą ir kūrybą geriau pažintų patys save;

● per muzikavimo, kūrybos bei muzikos pažinimo praktiką plėtotų savo muzikinę patirtį ir 
muzikinės kalbos supratimą (meliką, ritmiką, harmoniją), muzikos sintaksės ir formų 
pažinimą;

● lavinų savo gebėjimą kritiškai vertinti muzikinę kultūrą, suvokdami [atsižvelgdami į] meno 
kūrinių  socialinį kultūrinį, istorinį kontekstą; atpažintų ir vertintų muzikos kūrybos principus ir 
procedūras, formas, stiliaus bruožus;

● puoselėtų pagarbą savo šalies muzikinės kultūros tradicijoms; plėtotų savo muzikinį kultūrinį 
horizontą, ugdyti pagarbą ir toleranciją kitų kultūrų (subkultūrų) muzikai

● dalyvautų klasės ir mokyklos, bendruomenės, šalies muzikiniame gyvenime.



3. Kompetencijų ugdymas dalyku

Išskiriamos šešios bendrosios kompetencijos:

3.1. Pažinimo kompetencija
3.2. Socialinė emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija
3.3. Kūrybiškumo kompetencija
3.4. Pilietiškumo kompetencija

3.5. Kultūrinė kompetencija
3.6. Komunikavimo kompetencija



3.1. Pažinimo kompetencija. Per muzikos pamokas pažintinę 
kompetenciją mokiniai ugdosi įgydami dalyko žinių bei gebėjimų, 
mokydamiesi kritiškai mąstyti ir spręsti problemas, mokydamiesi mokytis. 
Susipažindami su muzikos kalbos elementais ir struktūromis jie mokosi 
suvokti muziką kaip rišlių ir prasmingą garsinį tekstą.  Muzikos kūrinio 
suvokimas – savitas neverbalaus mąstymo būdas; tai kognityvinis iššūkis, 
reikalaujantis pastangų ir skatinantis asmens augimą. Mokydamiesi 
muzikuoti, kurti muziką ir jos klausytis, mokiniai mokosi pažinti save, 
įveikti iškylančius iššūkius, rasti tinkamus sprendimus. Pažindami muzikos 
reiškinių įvairovę jie įgyja muzikinės kultūros pagrindus. 



3.2. Socialinė emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija. Drauge 
muzikuodami, diskutuodami, spręsdami kūrybines problemas, mokiniai mokosi 
bendrauti ir bendradarbiauti. Euritmiškai judėdami pagal muziką (t. y. judesiais 
reaguodami į besikeičiančias muzikos savybes), jie ugdosi empatijos gebėjimus, 
mokosi stebėti ir jausti vienas kitą (ugdomas aš-ir-kitas santykio supratimas). 
Kitokios muzikos pažinimas, mokiniams atveria galimybę pažinti kitą, taip ugdytis 
empatiją ir toleranciją. Muzika svarbi ir kaip psichologinės savireguliacijos būdas 
(diskutuojama apie tonizuojantį ir raminantį muzikos poveikį, nagrinėjami 
pavyzdžiai). Ypač svarbios muzikuojant patiriamos teigiamos emocijos, savižina, 
asmenybės ūgtis ir  savivertės augimas, patiriamas įveikiant mokinio jėgas 
atitinkančius muzikinius iššūkius. Su šia kompetencija siejasi ir atskiros dalyko 
temos (pvz., triukšmo tarša ir akustinė higiena; muzika ir žalingų įpročių 
prevencija, kt.).



3.3. Kūrybiškumo kompetencija. Muzikinis ugdymas su kūrybiškumu 
tiesiogiai siejasi per kūrybines veiklas: komponavimą, improvizavimą, 
aranžavimą. Per muzikos pamokas skatinama muzikinė mokinių kūryba ir 
kita kūrybinė veikla. Mokiniai mokosi būti kūrybiški keldami probleminius 
klausimus, ieškodami įvairių sprendimo būdų, interpretuodami ir 
vertindami kuriamą, klausomą ir atliekamą muziką. Muzikuodami, kurdami 
muziką, ją analizuodami ir vertindami mokiniai plėtoja spontanišką ir 
racionalų kūrybinio mąstymo būdus, mokosi juos derinti. Jie generuoja 
muzikines ir kitas kūrybines idėjas (įprastu būdu ir naudodami IKT 
galimybes), mokosi kūrybiškai spręsti probleminius klausimus. 



3.4. Pilietiškumo kompetencija. Muzikos pamokose pilietiškumo 
kompetencija ugdoma per atskiras temas, atliekamos ir klausomos 
muzikos repertuarą. Mokiniai suvokia ir paaiškina muziką kaip simbolinę 
galią, telkiančią ir vienijančią bendruomenes ir visuomenę. Mokomasi 
Lietuvos ir Eurpopos sąjungos himnų, kitų svarbią simbolinę reikšmę 
įgijusių autorinių ir liaudies dainų. Svarbi pažintis ir su Lietuvos tautinių 
bendrijų muzika (lenkų, baltarusių, rusų, žydų, karaimų, totorių), padedanti 
suvokti pilietinės visuomenės etninę įvairovę. Mokiniai mokosi 
bendruomeniškai ir atsakingai prisidėti prie klasės, mokyklos renginių 
(ypač susijusių su Valstybės šventėmis) organizavimo, juose dalyvauja.



3.5. Kultūrinė kompetencija. Muzikinio ugdymo požiūriu kultūrinė 
kompetencija yra viena esminių. Per muzikos pamokas mokiniai 
išmoksta vertinti muziką kaip svarbią savo benduomenės, tautos ir 
žmonijos kultūros dalį, ugdosi muzikinės kultūros įvairovės supratimą. 
Susipažindami su muzikos reiškinių, žanrų, stilių, epochų ir kultūrų 
(subkultūrų) įvairove mokiniai plečia savo muzikinį kultūrinį akiratį, 
ugdosi  pozityvias nuostatas kitų kultūrų muzikos atžvilgiu, mokosi 
tolerancijos. Dainuodami liaudies dainas jie giliau susipažįsta su savo 
etnine kultūra, nagrinėdami ir atlikdami šiuolaikinę muziką įgyja 
šiuolaikinės Lietuvos, Europos ir pasaulio muzikinės kultūros raidos 
tendencijų supratimą.



1.1. Komunikavimo kompetencija. Muzika yra neverbalinės 
komunikacijos forma, vykstanti tarp muzikos kūrėjų, atlikėjų ir klausytojų, o 
muzikos kūriniai – rišlūs, prasmę turintys neverbalinio pobūdžio 
pranešimai. Pamokoje mokiniai mokosi kurti ir atlikti, klausytis, analizuoti, 
interpretuoti ir muzikos kūrinius. Klausydamiesi muzikos, muzikuodami ir 
kurdami muziką, mokiniai komunikuoja neverbaliniu būdu, jie mokosi 
suvokti kūrinį kaip prasmingą neverbalinį tekstą, perteikiamą muzikinės 
raiškos priemonėmis.



4. Pasiekimų sritys

A. Muzikuoja (dainuoja, groja) drauge su kitais ir po vieną:
A1 Tyrinėja ir pritaiko balso ir (ar) muzikos instrumento galimybes;

A2 Nagrinėja atliekamą kūrinį ir tobulina jo atlikimą;

A3 Pristato ir vertina atliekamą kūrinį;

A4 Dalyvauja bendruomenės (klasės, mokyklos, kt.) muzikiniame gyvenime.

B. Kuria (improvizuoja, komponuoja, aranžuoja):
B1 Tyrinėja ir pažįsta, supranta ir paaiškina muzikinės kalbos ypatybes  (muzikos elementai, išraiškos priemonės, forma);

B2 Generuoja ir fiksuoja muzikines idėjas, svarsto jų pritaikymo ir panaudojimo galimybes;

B3 Pristato, nagrinėja ir vertina savo bei kitų kūrybą.

C. Tyrinėja ir aptaria muzikos reiškinius, muzikinius kultūrinius kontekstus:
C1 Atpažįsta ir apibūdina klausomo (atliekamo) kūrinio muzikinės kalbos ir formos savybes;

C2 Svarsto apie klausomo kūrinio estetines savybes, nusako asmeninį įspūdį, vertina;

C3 Sieja klausomus  muzikos kūrinius ir reiškinius su sociokultūriniais, istoriniais kontekstais;

C4 Stebi ir analizuoja aplinkos muzikinį gyvenimą, dalyjasi asmenine muzikine patirtimi.










