
Meninio ugdymo dalykų 
bendrųjų programų 

atnaujinimas

Žydrė Jankevičienė

Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė

Nacionalinė švietimo agentūra



Atnaujinimo pagrindai: paradigma

Mokymo paradigma

Orientacija į turinį / procesus

Mokytojas žino

Mokytojas valdo 

Mokymosi paradigma

Orientacija į mokinio pasiekimus

Mokinys žino, ką turi išmokti

Savivaldumas



Atnaujinimo pagrindai: kompetencijomis grįstas 
ugdymas

Bendrosios ir dalykinės 
kompetencijos (2008)

Kompetencijos kaip mokymosi 
rezultatas

Žinių, supratimo ir gebėjimų įgijimas, leidžiantis 
savarankiškai jais naudotis, pritaikyti reikiamose 

situacijose



Mokymosi rezultatas: kompetencijos

• Pažinimo

• Kultūrinė

• Kūrybiškumo

• Komunikavimo

• Pilietiškumo

• Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos 



Ellioto Eisnerio pamokos
1. Menuose dominuoja sprendimai, ne taisyklės.

2. Visada yra daugiau, nei venas teisingas atsakymas.

3. Yra daugybė būdų matyti ir suprasti pasaulį.

4. Tikslai gali kisti priklausomai nuo aplinkybių ir 
galimybių.

5. Ne tik žodžiai ar skaičiai išreiškia, ką mes žinome.

6. Maži skirtumai esmingai keičia rezultatą.

7. Mąstyti plačiau, žvelgti giliau.

8. Išreikšti tai, ko negali išreikšti žodžiais.

9. Tyrinėti jausmų įvairovę.

10. Menai mokykloje liudija jų svarbą.

Veikti-suprasti-nusimanyti-vertinti

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

• Meninis ugdymas yra svarbiausia bendrojo ugdymo dalis, padedanti 
išugdyti visapusišką asmenybę. Menai sukuria išskirtinę aplinką ir 
sąlygas praktikai, kai besimokantieji aktyviai įtraukiami į kūrybinę 
veiklą ir dalyvauja kūrybiniuose procesuose, jiems sudaromos 
galimybės patirti kitokį, nei mokslinis, pasaulio pažinimo būdą. 
Menuose nėra teisingų ir neteisingų atsakymų, mokiniai išlaisvinami 
tyrinėti ir eksperimentuoti. Meninis ugdymas skatina intelektualinę, 
dvasinę, dorovinę, kūrybinę žmogaus ūgtį, sąlygoja mąstymo 
inovatyvumą ir atveria platesnes socialinės veiklos galimybes.



Meninio ugdymo nuostatos (1)

• Pagrindinė menino ugdymo paskirtis – mokinių meninių gebėjimų 
ugdymas. Nors meninis ugdymas kuria pridėtinę vertę, visų pirma svarbus 
pats menas ir per jį ugdomi mokinių gebėjimai ir įgūdžiai. Bendrojo ugdymo 
mokykloje mokinių meniniai gebėjimai suprantami plačiąja prasme ir apima 
ne tik raiškos priemonių įvaldymą, bet ir pastabumo, įsivaizdavimo, 
tyrinėjimo, atkaklumo, išraiškos, bendradarbiavimo ir reflektavimo – tai yra 
mąstymo, kūrybiškumo, socialinius ir elgesio gebėjimus, tobulinamus per 
meninį ugdymą. Kokybiškas meninis ugdymas sudaro sąlygas mokinių 
savistabai ir asmeninės prasmės paieškoms. Jis atskleidžia mokiniams, kad 
yra daugybė būdų suprasti pasaulį, išreikšti tai, ko negali išreikšti žodžiai, 
tyrinėti jausmų ir emocijų įvairovę, nuolat daryti sprendimus, o ne tik 
taikyti taisykles – mąstyti plačiau ir žvelgti giliau. 



Meninio ugdymo nuostatos (2)

• Meninio ugdymo turinys grindžiamas Lietuvos ir Vakarų paveldu, ugdant 
mokinių pasitikėjimą ir gilią pagarbą savai kultūrai – tai geriausias būdas 
pažinti ir tokiu būdu imti gerbti bei vertinti kitas kultūras. Visi meninio 
ugdymo dalykai mokymosi turinyje išskiria esminius Lietuvos etninės ir 
profesionaliosios meninės kultūros reiškinius, veikėjus, kūrinius, būtinus 
ugdant mokinių kultūrinį sąmoningumą, orientaciją savoje kultūroje. Taip 
pat pateikiama svarbiausių vakarų kultūros ir kitų kultūrų pavyzdžių, 
kuriuos lygindami su savaisiais mokiniai mokosi tolerancijos ir pagarbos. 
Sudarant sąlygas patiems mokiniams analizuoti ir interpretuoti kūrinius 
užmezgamas asmeninis dialogas su skirtingų rūšių meno kūriniais. 

• Visi meninio ugdymo srities dalykai grindžiami nuosekliu pažinimo procesu 
veikti-suprastii-nusimanyti-vertinti.



Meninio ugdymo nuostatos (3)

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



Meninio ugdymo srities struktūra

Dalykas

Mokymosi metai

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



NUOTOLINIO MOKYMO(SI) / UGDYMO(SI) VADOVAS (2020)



Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovą rasite: 
https://www.emokykla.lt/upload/nuotolinis/Nuotolinio_mokymo(si)_vadovas_visa
s_08-20.pdf

Daugiau informacijos atnaujintoje nuotolinio mokymosi svetainėje: 
www.emokykla.lt/nuotolinis

https://www.emokykla.lt/upload/nuotolinis/Nuotolinio_mokymo(si)_vadovas_visas_08-20.pdf
http://www.emokykla.lt/nuotolinis
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