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ĮVADAS
Pastaraisiais metais gitaros specialybė pritraukia vis daugiau mokinių, norinčių suvokti klasikinės
gitaros mokymosi subtilybes. Tam įtakos neabejotinai turi visais laikais populiari, o dabar ypač atgimusi,
gitaros kultūra. Mokiniai, studijuodami dalyko programą, turės galimybę įsigilinti į įvairių stilių
ypatumus, pradedant senuoju, baigiant šiuolaikiniu, įsisavinti įvarią grojimo techniką, susipažinti su
daugelio kompozitorių kūryba. Be to, muzikos pamokose mokiniai lavinami ne tik profesiškai, bet ir
ugdomos jų dorinės, etinės bei estetinės savybės. Baigę muzikos mokyklas jaunuoliai tampa kūrybiškesni,
labiau savim pasitikintys. Muzikos pažinimas suteikia jiems drąsos kurti idėjas ir kūrybiškai mąstyti.
PASKIRTIS
Programa skirta pradiniam (I-III kl.) ir pagrindiniam (IV – VII kl), tiksliniam gitaros dalyko
mokymui. Programos paskirtis – pateikti pagrindinius gitaros specialybės mokymosi tikslus, uždavinius,
pagrindines jų įgyvendinimo gaires, vertinimo principus.
Programos dalys:
1. Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (I – III kl.)
2. Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (IV-VII kl.)
68 val.per m.m., 2 val. per savaitę; viso: 476 val., 7 metai
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Tikslai ir uždaviniai remiasi bendrais mokyklos ugdymo planais, atliepia mokyklos sukurtą viziją,
misiją bei strategiją. Pagrindinis tikslas – atskleisti ir plėtoti mokinių kūrybines galias bei ugdyti meninę
ir estetinę kompetenciją, kūrybos pomėgį, per meną padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės ir
visuomenės gyvenimą.
Uždaviniai:
 Išmokyti laisvai valdyti instrumentą;
 Ugdyti bendruosius muzikinius gebėjimus;
 Išvystyti suvokimą apie įvairius muzikinius stilius, plėtoti muzikinį akiratį;
 Išryškinti mokinių grojimo individualiasias savybes.
UGDYMO PROGRAMOS TURINYS
Gitaros specialybės pamokų ugdymo turinys prieinamas vaikui, atliepiantis jo amžiaus tarpsnio
ypatybes bei poreikius, susietas su vaiko realaus gyvenimo problemomis. Darbas planuojamas
atsižvelgiant į individualias moksleivio ar jų grupės ugdymosi poreikius, t.y. individualizuojant darbą.
Muzikinio ugdymo turinys planuojamas:
 atsižvelgiant į moksleivio poreikius;
 atrenkant bei parenkant mokymo metodus, priemones ir medžiagą;
 siaurinant arba plečiant medžiagos apimtį.
UGDYMO METODAI
▪
▪
▪

Individuali pamoka
Grupinis mokymas
Projektų rengimas

▪






Užmokyklinės užduotys

Taikomi aktyvieji (veiklinantieji metodai), skatinantys iniciatyvumą, veiklumą, padedantys įgyti
svarbių, prasmingų žinių, ugdantys nuostatą nuolat mokytis ir atsinaujinti.
Ugdantys vertybines nuostatas, plėtojantys bendruosius bei dalykinis gebėjimus, leidžiantys
įsivertinti ir prisiimti atsakomybę už savo veiklos (mokymosi) rezultatus; teikiantys galimybę
mokytis savarankiškai.
Atitinkantys amžiaus tarpsnio vaikų raidos ypatumus, panaudojantys jau turimą vaikų patyrimą,
grįsti jų veikla bei išgyvenimu.
Mokiniams sudaromos sąlygos koncertuoti ne tik mokykloje, bet ir mieste, šalies renginiuose.
Atsižvelgiant į mokinių poreikius bei gebėjimus, gitaros specialybės muzikinio ugdymo
programos turinį rekomenduojama siaurinti arba plėsti.
A lygis – parinkdamas mokiniui individualią programą pedagogas stengiasi maksimaliai
atskleisti ir ugdyti mokinio muzikinius ir techninius gebėjimus.
B lygis – parinkdamas mokiniui individualią programą, pedagogas įvertina mokinio sugebejimus
ir pažangą. Todėl i repertuarą leidžiama įtraukti kūrinius iš žemesnių klasių.
C lygis (neformalusis ugdymas) – individuali programa sudaroma atsižvelgiant į mokinio
pasirinktą modulį, kontaktinio laiko trukmę ir individualų besimokančiojo progresą.
PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS




Pasiekimų ir pažangos vertinimas yra grindžiamas individualios pažangos vertinimo principu,
lyginami mokinio pasiekimai su ankstesniais.
Mokinių ugdymo pažanga ir pasiekiami vertinami pagal mokykloje galiojančią Mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą.

GITAROS PRADINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO
PROGRAMA
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos (toliau – Programos)
paskirtis – padėti mokykloms pasirengti mokyklos lygmens Programą ir užtikrinti formalųjį švietimą
papildančio ugdymo kokybę.
2. Programos trukmė – 3 metai.
3. Programai įgyvendinti rekomenduojama mokymosi aplinka ir mokymosi priemonės: mokinio
pasirinktas muzikos instrumentas, fortepijonas arba pianinas, garso klausymosi įranga, metronomas,
kompiuteris su interneto prieiga.
PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, STRUKTŪRA IR DERMĖ SU KITOMIS MUZIKINIO
UGDYMO PROGRAMOMIS
4. Programos tikslas – suteikti mokiniui pradines muzikos žinias, muzikavimo gebėjimus ir
įgūdžius ir bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų.
5. Programos uždaviniai:
5.1. plėtoti mokinių meninius ir kūrybinius gebėjimus;
5.2. sudaryti mokiniams galimybę rinktis savo poreikius, gebėjimus atitinkančias muzikinio
ugdymo formas;
5.3. formuoti muzikos atlikimo įgūdžius ir gebėjimą naudotis muzikos kalbos priemonėmis;
5.4. tenkinti pažinimo ir individualios muzikinės raiškos poreikius, ugdyti muzikalumą.
6. Siekiant Programos dermės su kitomis muzikos krypties programomis, programos trukmė,
dalyvių amžius, rengimo principai ir uždaviniai, struktūra, mokymosi formos, muzikos instrumentų
sąrašas, branduolio dalykų uždaviniai, veiklos sritys, mokinių pasiekimai siejami su specializuoto
ugdymo krypties programa (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu
programa), profesinės linkmės muzikinio ugdymo moduliu, pradinio ugdymo muzikos dalyko bendrąja
programa;
Programą baigusiems mokiniams rekomenduojama muzikinį ugdymą tęsti, renkantis pagrindinio
muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, kitą muzikinio neformaliojo vaikų švietimo
programą; profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulį, specializuoto ugdymo krypties programą
(pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą).
MUZIKAVIMAS
7. Muzikavimo paskirtis – suteikti mokiniui pasirinkto instrumentinio muzikavimo pradmenis.
8. Muzikavimo tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, padėti mokiniams įgyti
instrumentinio muzikavimo žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti.
9. Muzikavimo uždaviniai:
9.1. atskleisti muzikinius gebėjimus, puoselėjant prigimtinį vaiko muzikalumą;
9.2. formuoti taisyklingo instrumento valdymo ir laikysenos įgūdžius;
9.3. pažinti muzikinės kalbos priemones;
9.4. skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus, improvizacinius gebėjimus ir aktyvų
dalyvavimą muzikinėje veikloje.
10. Muzikavimą sudaro trys veiklos sritys:
10.1. muzikavimo atlikimo įgūdžių įvaldymas;

10.2. muzikos kūrinių interpretavimas;
10.3. muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
11. Muzikavimo mokymo trukmė – 3 metai.
12. Muzikavimo mokymas: muzikavimo pamokos yra individualios; 2 valandos per savaitę;
13. Muzikavimo mokinių pasiekimai:
1. 1. Veiklos sritis - muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas
Nuostata – įgyti pradinius muzikavimo įgūdžius
Esminis gebėjimas – perskaityti ir teisingai atlikti muzikinį tekstą
Gebėjimai
1.1. Pažinti muzikinį raštą ir galėti jį
perskaityti, naudojant muzikos
instrumentą.
1.2. Taisyklingai sėdint, išgauti
kokybišką garsą.

Žinios ir supratimas
1.1.1. Pažinti natas, žinoti jų pavadinimus;
1.1.2. žinoti garsų ar pauzių trukmę;
1.1.3. žinoti pagrindinius dinamikos ženklus.
1.2.1. Žinoti taisyklingos sėdėsenos / laikysenos
reikalavimus;
1.2.2. nusakyti ir pademonstruoti taisyklingo garso
išgavimo principus, pirštuotę;
1.2.3. įvardinti muzikos instrumento priežiūros
reikalavimus.
2. Veiklos sritis - muzikos kūrinių interpretavimas
Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti muzikinį tekstą
Esminis gebėjimas – muzikinės veiklos metu taikyti išraiškos priemones muzikos kūrinio
atskleidimui
Gebėjimai
Žinios ir supratimas
2.1. Atlikti skirtingo charakterio
2.1.1.Paaiškinti kūrinio struktūrinius elementus (motyvas,
nesudėtingos faktūros kūrinius,
frazė, sakinys), formą ir naudojamus interpretacijos ženklus
perteikiant jų emocijas, charakterį,
nuotaiką
2.2. Atliekant kūrinius laikytis tempo, 2.2.1. Įvardyti kūrinyje panaudotus tempo, dinamikos,
dinamikos, artikuliacijos nuorodų.
artikuliacijos ženklus;
2.2.2. paaiškinti kūrinyje esančių išraiškos priemonių
atlikimo ypatumus.
3. 3. Veiklos sritis - muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje
Nuostata – dalyvauti klasės, mokyklos koncertuose ir kituose renginiuose
Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą programą klausytojams
Gebėjimai
3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose
ir kituose kultūriniuose muzikiniuose
renginiuose, festivaliuose bei
konkursuose.

Žinios ir supratimas
3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą koncertinį numerį
klasės ar mokyklos koncerte;
3.1.2. Mokytis sceninės kultūros, skirti dėmesio aprangai ir
elgsenai scenoje;
3.1.3. Mokytis susikaupti, nesijaudinti pamokoje ir
pasirodymo metu.
3.2. Taikant sutartus kriterijus,
3.2.1. Įvardyti kūrinio atlikimo vertinimo kriterijus;
įvertinti savo ir kitų pasirodymus.
3.2.2. sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ir klasės draugų
grojimą (išskiriant teigiamas ir neigiamas atlikimo puses).
14. Rekomenduojama muzikavimo turinio apimtis:

14.1. muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir
pagrindinių garso išgavimo būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių
koordinavimas, intonavimas, ritminis tikslumas;
14.2. muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų
pagrindinių sintaksinių elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas;
14.3. muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir
įsivertinimas, sceninės patirties pradmenys.
I KLASĖ
Programos apimtis: 68 val.
Per šiuos metus mokinys supažindinamas su klasikinės gitaros sandara, derinimu ir laikysena
skambinant instrumentu. Supažindinamas su muzikiniu raštu ir rankų aplikatūros žymėjimu. Mokomas
išgauti garsą rodomuoju ir didžiuoju pirštais „apojando“ (su atsirėminu į gretimą stygą) būdu ir nykščiu
- „tirando“ (be atramos) būdu. Solinių stygų I – os pozicijos natūralių garsų pažinimas ir teisingos
aplikatūros taikymas. Įvairūs ritminiai pratimai skambinant trumpis natų junginius. 2/4, 3/4 ir 4/4 metro
pulsacijos atpažinimas. Alteruotų garsų radimas bei teisingos pirštuotės pritaikymas. Mažorinės gamos
ir tonikos trigarsio sandara. Paprastų melodijų grojimas pritariant kitam instrumentui. Paprastų melodijų
grojimas su akomponuojančiomis laisvomis bosinėmis stygomis.
Per metus rekomenduojama išmokti 2 – 4 gamas vienos oktavos ribose, 8 – 10 pjesių.
SIŪLOMAS REPERTUARAS
A lygis
Š. Suzukis – Variacijos „Spindėk maža žvaigždute“ tema
M. Džiulianis – Allegretto G – dur
Š. Suzukis – Amžinas judėjimas
F. Longėjus – Pievų menuetas
T.Arbo – Ekosezas
F.Soras – Valsas G-Dur, op.51, nr.1
B lygis
P.Natolas – Kalnų daina
P.Natolas – Karnavalas
K. Hartog – Žonglierius
K. Hartog – Varpelis
K. Hartog – Stygų šoklys
K.Hartogas – Drugelis
Č.Dankanas – Liaudiška dainelė
Č.Danaknas - Lopšinė
Atsiskaitymo būdai: I kl. II pusm. akademiniame koncerte atliekamos dvi skirtingo charakterio pjesės.
Vertinimo kriterijai:

instrumento laikysena

teksto tikslumas

garso kokybė

kūrinio nuotaikos, charakterio perteikimas

II KLASĖ
Programos apimtis: 68 val.
Lavinami dešinės rankos arpedžio įgūdžiai pradedant įvairiomis p-i-m pirštų kombinacijomis.
Dviejų ir daugiau stygų kabinimas vienu metu. Pažintis su taškuotu ritmu bei smulkesnio ritmo
figūromis. Pilnas pirmos pozicijos natūralių garsų išsidėstymo pažinimas bei alteruotų garsų suradimas.
Solinių stygų II – os pozicijos natūralių garsų pažinimas ir teisingos aplikatūros taikymas. Minorinių
gamų ir tonikos trigarsio sandara. Muzikos suvokimo ugdymas. Dažniausiai pasitaikančių kūrinio
charakterį, atlikimo tempą ar dinaminius niuansus nusakančių terminų suvokimas. Atlikimo kokybės
tobulinimas. Grojimo judesių įvairovės ir laisvės lavinimas. Mokėjimas įžvelgti trūkumus, iškelti
užduotis jiems šalinti. Vienbalsiai, dvibalsiai etiudai, pjesės. Pjesė su dominuojančiais arpedžio
elementais. Pjesė arba etiudas, su dvigarsių panaudojimu.
Per metus rekomenduojama išmokti 2 - 4 mažorines bei minorines dviejų oktavų gamas (iki 4
ženklų), 2 – 4 etiudus, 4 – 8 pjeses.
SIŪLOMAS REPERTUARAS
A lygis
T. H. Beilis – Labai seniai
S. Suzukis – Allegro A-Dur
nežinomas autorius – A toye
M. Karkasis – Andante A-dur
M. Džiulianis – Allegretto G-dur
M. Karkasis – Andantino C-dur
B. Kalatajudas – Valsas Nr.1 e-moll
F.Karulis – Kaimo šokis G-Dur
M. Džiulianis – Ekosezas a-moll, op.33, nr.10
K.Gelė – Vėjo daina
R.Raitas – Šventinis bliuzas
B lygis
P.Natolas – Serenada a-moll
L. von Kolas – Adagio a-moll
Dž. Vitvortas – Tokata a-moll
K.Hartogas – Supynės
K.Hartogas – Troika
K.Hartogas – Balanda
K.Hartogas – Barankilija
Atsiskaitymo būdai:
I pusmečio pabaigoje kontrolinėje pamokoje atliekama dvi skirtingo charakterio pjesės.
I pusmečio pradžioje kontrolinėje pamokoje atliekama dviejų oktavų gama (iki 4 ženklų), etiudas.
II pusmečio pabaigoje atliekamos dvi skirtingo charakterio pjesės.
Vertinimo kriterijai:

instrumento laikysena

teksto tikslumas

garso kokybė

dinamika

kūrinio nuotaikos, charakterio perteikimas

III KLASĖ
Programos apimtis: 68 val.
Grojimas I-oj, II-oj ir III-oj pozicijose bei jų jungimas. Pažintis su mažuoju „barė“ (kairės rankos
rodomuoju pirštu prispaudžiamos kelios stygos). Paprastų melodijų su harmoniniais ar melodiniais
intervalais grojimas. Pažintis su chromatine gama. Tolesnis garso kokybės tobulinimas. Tembrinių spalvų
metalico (sul pont.), dolce (sul tasto) ir natural įvaldymas. Ritminių figūrų įvaldymas, sinkopės. Gamos
intervalais. Savikontrolės ir savarankiškumo ugdymas. Sistemingas skaitymas iš lapo. Dinamikos
tobulinimas. Muzikinio žodyno gausinimas.
Per metus rekomenduojama išmokti 2 - 4 mažorines bei minorines gamos dviejų oktavų ribose,
2 - 4 įvairios technikos etiudus, 4 - 8 įvairaus charakterio pjesės.
SIŪLOMAS REPERTUARAS
A lygis
nežinomas autorius – Greensleeves
nežinomas autorius – Packington's pound
M. Džiulianis – Allegretto a-moll, op.50, nr.15
J.K.Mertcas – Maršas F-Dur
G.Morlė – Šokis nr.2
J.S.Bachas – Musette (iš angliškos siuitos nr.3)
Ch.Fereras – Allegretto moderato a-moll
N. Paganinis – Mažoji fantazija A-dur
F. Karulis – Andantino a-moll
F. Karulis – Andantino G-dur
P.Rydenas - Akrobatas
J. Kufneris – Arietta (tema ir variacijos)
B lygis
P.Natolas – Preliudas „Viloje“
Dž.Vitvortas – Siesta
P.Natolas – Mamba
P.Natolas – Atspindžiai
D.Kraknel – Narcizo valsas
D.Kraknel – Kokosų paplūdimys
K.Hartogas – Kantilena
K.Hartogas – Paolina
Atsiskaitymo būdai:
I pusmečio pabaigoje kontrolinėje pamokoje atliekama dvi skirtingo charakterio pjesės
I pusmečio pradžioje kontrolinėje pamokoje atliekama dviejų oktavų gama (iki 4 ženklų), etiudas.
II pusmečio pabaigoje keliamasis egzaminas - atliekamos dvi skirtingo charakterio pjesės ir stambios
formos kūrinys.

III klasės keliamojo egzamino vertinimo kriterijai:

teksto tikslumas

intonavimas





štrichų kokybė
garso kokybė
kūrinio nuotaikos, charakterio perteikimas
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GITAROS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO
PROGRAMA
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos (toliau – Programa)
paskirtis – padėti mokykloms pasirengti mokyklos lygmens Programą ir užtikrinti formalųjį švietimą
papildančio ugdymo kokybę.
2. Programą rekomenduojama rinktis mokiniams, baigusiems pradinio muzikinio formalųjį
švietimą papildančio ugdymo programą.
3. Programos trukmė – 4 metai.
4. Programai įgyvendinti rekomenduojama mokymosi aplinka ir mokymosi priemonės: mokinio
pasirinktas muzikos instrumentas, fortepijonas arba pianinas, garso klausymosi įranga, metronomas,
kompiuteris su interneto prieiga.
PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, STRUKTŪRA IR DERMĖ SU KITOMIS
MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMOMIS
5. Programos tikslas – sistemiškai plėsti mokinių muzikos srities žinias, stiprinti muzikavimo
gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų.
6. Programos uždaviniai:
6.1. sudaryti mokiniams galimybę plėtoti jų poreikius bei meninius ir kūrybinius gebėjimus
atitinkančias muzikinio ugdymo formas;
6.2. gilinti muzikos atlikimo įgūdžius ir gebėjimą naudotis muzikos kalbos priemonėmis;
6.3. tenkinti pažinimo ir individualios muzikinės raiškos poreikius, ugdyti muzikalumą.
7. Siekiant užtikrinti Programos dermę su kitomis muzikos krypties ugdymo programomis,
programos trukmė, dalyvių amžius, rengimo principai ir uždaviniai, struktūra, mokymosi formos,
muzikos instrumentų sąrašas, branduolio dalykų uždaviniai, veiklos sritys, mokinių pasiekimai siejami
su specializuoto ugdymo krypties (pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu)
programa, profesinės linkmės muzikinio ugdymo moduliu, pagrindinio ugdymo muzikos dalyko
programa;
Programą baigusiems mokiniams rekomenduojama tęsti muzikinį ugdymą, renkantis profesinės
linkmės muzikinio ugdymo modulį, specializuoto ugdymo krypties muzikos programą (pagrindinio ir
vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą) ar muzikinio neformaliojo vaikų švietimo
programą.
MUZIKAVIMAS
8. Muzikavimo paskirtis – tobulinti mokinio pasirinkto instrumentinio muzikavimo įgūdžius.
9. Muzikavimo tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, padėti mokiniams įgyti
arba instrumentinio muzikavimo žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti.
10. Muzikavimo uždaviniai:
10.1. gilinti muzikinius gebėjimus ir kūrybiškumą;
10.2. tobulinti instrumento valdymo įgūdžius;
10.3. tobulinti instrumento valdymo įgūdžius, muzikinės kalbos vartojimą;
10.4. skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus ir aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje.

11. Muzikavimo veiklos sritys:
11.1. muzikavimo technikos įvaldymas;
11.2. muzikos kūrinių interpretavimas;
11.3. muzikinė atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
12. Muzikavimo mokymo trukmė – 4 metai.
13. Muzikavimo mokymas: muzikavimo pamokos vyksta mokantis individualiai, 2 valandos
per savaitę;
14. Mokinių pasiekimai:
4. 1. Veiklos sritis - muzikavimo technikos įvaldymas
Nuostata – tobulinti muzikos kūrinių atlikimo gebėjimus
Esminis gebėjimas – tobulinti atlikimo techniką, atliekant vis sudėtingesnį repertuarą
Gebėjimai
Žinios ir supratimas
1.1. Atlikti sudėtingesnius muzikinius 1.1.1. Tikslingai vartoti ir paaiškinti muzikos kalbos
kūrinius
priemones;
1.1.2. naudoti teisingą aplikatūrą, alteraciją, galėti
paaiškinti nuorodas;
1.1.3. įvardyti kūrinio formos elementus.
1.2. Tobulinti garso išgavimo
1.2.1. Naudoti ir gebėti paaiškinti garso išgavimo
įgūdžius
būdus;
1.2.2. naudoti ir gebėti paaiškinti muzikos instrumento
ar balso galimybes formuojant kokybišką garsą.
5. Veiklos sritis - muzikos kūrinių interpretavimas
Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti sudėtingesnį muzikinį tekstą
Esminis gebėjimas – atliekant kūrinį taikyti muzikos kūrinių atskleidimo išraiškos priemones
Gebėjimai
Žinios ir supratimas
2.1. Išraiškingai atlikti skirtingų žanrų 2.1.1. Atpažinti ir nustatyti kūrinių žanrą, tinkamai jį
kūrinius.
interpretuoti;
2.1.2. apibūdinti atliekamo kūrinio formą;
2.1.3. stengtis kuo tiksliau atlikti kūrinio faktūros
reikalavimus (ritmas, garsas, štrichai);
2.1.4. apibūdinti ir perteikti atliekamų kūrinių emocijas
2.1.5. demonstruoti kūrybiškumą, savarankišką
mąstymą, sprendžiant kylančius meninius uždavinius.
2.2. Lavinti skaitymo iš lapo
2.2.1. Savarankiškai analizuoti ir atlikti nežinomą
įgūdžius.
muzikinį tekstą.
2.3. Improvizuoti ir kurti muzikines
2.3.1. Žinoti improvizavimo ir komponavimo principus;
kompozicijas.
2.3.2. išskirti muzikos kūrimo priemones ir būdus;
2.3.3. pristatyti savo kūrybinę idėją ir jai įgyvendinti
pasirinktas muzikos išraiškos priemones;
2.3.4. gebėti užrašyti ir viešai atlikti savo kūrinį.
6. 3. Veiklos sritis - muzikinė atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje
Nuostata – dalyvauti koncertinėje veikloje
Esminis gebėjimas – viešai atlikti muzikinius kūrinius klausytojams
Gebėjimai
Žinios ir supratimas
3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose 3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą programą mokyklos
ir kituose kultūriniuose muzikiniuose ar miesto (rajono) renginiuose;
3.1.2. tinkamai elgtis scenoje

renginiuose, festivaliuose,
konkursuose ir kt.

3.1.3. žinoti konkursų, festivalių paskirtį, reikalavimus
ir juos vykdyti.

3.2. Vertinti savo ir kitų pasirodymus.

3.2.1. Sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ar draugų
atlikimą (išskiriant privalumus ir trūkumus);
3.2.2. žinoti, stebėti ir vertinti aplinkoje vykstančius
muzikinius reiškinius.
15. Rekomenduojama muzikavimo turinio apimtis:
15.1. muzikos kūrinių atlikimo įgūdžių tobulinimas: pagrindiniai garso išgavimo būdai,
intonavimas, ritminis tikslumas;
15.2. muzikos kūrinių interpretavimas: sudėtingesnių muzikos kūrinių formų sintaksinių
elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas, skaitymo iš lapo įgūdžių lavinimas,
improvizacinių gebėjimų ugdymas;
15.3. muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje: kūrinių viešas atlikimas ir
įsivertinimas, kitų atlikėjų vertinimas, sceninės patirties kaupimas.
IV KLASĖ
Programos apimtis 68 val.
Sistemingas motorikos, pirštų „bėglumo“ vystymas. Didžiojo „barė“ technikos įvaldymas.
Pažintis su „legato“ žemyn ir aukštyn technika. Sistemingas skaitymas iš lapo. Pažintis su aukštesnėmis
pozicijomis. Tonikos, subdominantės ir dominantės trigarsiai. Kairės rankos laisvumas (per daug didelė
jėgos problema).
Per metus rekomenduojama išmokti 2-4 mažorinės bei minorinės gamos dviejų oktavų ribose,
grojamos intervalais, 2-4 įvairios technikos etiudus, 6-8 įvairaus charakterio pjesės (gali būti
ansambliai).
SIŪLOMAS REPERTUARAS
A lygis
M. Carcassi – Siciliana a-moll
M. Giuliani – Allegro a-moll
F. Sor – Allegretto moderato D-dur
F. Sor – Etiudas G-dur (op.60, Nr.9)
J. Meissonnier – Waltz Moderato A-dur
L. Mozart – Bourree
M. Carcassi – Waltz allegro
R. Vidali – La Folia variacijos
B lygis
K.Hartogas – Diksilendas
K.Hartogas – Samba Lele
K.Hartogas – Darbštaus nykščio bliuzas
K.Hartogas - Atspindžiai
Atsiskaitymo būdai:
I pusmečio pabaigoje kontrolinėje pamokoje atliekama dvi skirtingo charakterio pjesės
I pusmečio pradžioje kontrolinėje pamokoje atliekama dviejų oktavų gama (iki 4 ženklų), etiudas.
II pusmečio pabaigoje atliekamos dvi skirtingo charakterio pjesės,vienas iš jų gali būti stambios formos
kūrinys .

Vertinimo kriterijai.
 Emocinis santykis su atliekamu kūriniu
 Kūrinių nuotaikos ir charakterio perteikimas
 Teksto tikslumas
 Metro, ritmo pojūtis
 Artikuliacija
 Garso valdymas
V KLASĖ
Programos apimtis 68 val.
Sudėtingesnių tekstų skaitymas iš lapo. Pradinių naujo kūrinio ruošimo įgūdžių lavinimas.
„Legato žemyn“ pratimai 3–2; 4–2; 4–3 pirštais. „Legato aukštyn“ 2–3; 2–4; 3–4; pirštais įvairiomis
stygomis ir įvairiose pozicijose. Vibrato tobulinimas grojant įvairios trukmės natas. Pratimai vibrato
amplitudei ir dažnumui norimu būdu keisti.
Per metus rekomenduoja išmokti 2-4 mažorinės bei minorinės gamas trijų oktavų ribose, gamos
intervalais., 2-4 įvairios technikos etiudus (tame tarpe tremolo etiudas), 4-6 įvairaus charakterio pjeses,
1-2 stambios formos kūrinius.
SIŪLOMAS REPERTUARAS
A lygis
J. Ferrer – Vals Espanol
J. Sagreras – Maria Luisa (mazurka)
F. Sor – Menuetas (Op. 22, Nr.3)
J. S. Bach – Gavottes I & II (BWV1012)
J. Vinas – Sueno
M. Giuliani – Allegro vivace (Op. 111)
B lygis
K.Hartogas – Mieguistas kupranugaris
K.Hartogas – Įgudusių pirštų bliuzas
K.Hartogas – Cueno gitano
K.Hartogas – Menorkos eskizas
K.Hartogas – Motino vaikelis
Atsiskaitymo būdai:
I pusmečio pabaigoje kontrolinėje pamokoje atliekama dvi skirtingo charakterio pjesės
I pusmečio pradžioje kontrolinėje pamokoje atliekama trijų oktavų gama (iki 4 ženklų), etiudas.
II pusmečio pabaigoje atliekamos dvi skirtingo charakterio pjesės,vienas iš jų gali būti stambios formos
kūrinys .
Vertinimo kriterijai.
 Emocinis santykis su atliekamu kūriniu
 Kūrinių nuotaikos ir charakterio perteikimas
 Teksto tikslumas
 Metro, ritmo pojūtis
 Artikuliacija
 Garso valdymas

VI KLASĖ
Programos apimtis 68 val.
Savarankiško naujų pjesių redagavimo (pirštuotės ir štrichų žymėjimas) įgūdžių tobulinimas.
Tolesnis muzikinių bei atlikėjiškų įgūdžių tobulinimas. Pažintis su įvairių melizmų atlikimo technikos
įpatumais.
Per metus rekomenduoja išmokti 2-4 mažorinės bei minorinės gamas trijų oktavų ribose, 2-4
įvairios technikos etiudus, 4 -6 įvairaus charakterio pjeses, 1-2 stambios formos kūrinius.
SIŪLOMAS REPERTUARAS
A lygis
T. Damas – Etiudas Allegretto A-Dur
F. Sor – Rondo D-dur (Op. 48)
L. de Narvaez – Guardame las Vacas
J. Rathgeber – A musical pastime
M. Carcassi – Etiudas allegro a-moll
F. Sor – Rondo (Op. 22, Nr. 4)
J. S. Bach – Bouree e-moll (BWV996)
B lygis
K.Hartogas – Bolero
S. Molderingsas – Vienas man
S. Molderingsas – Ispaniška tarantela
S. Molderingsas – Invencija
S. Molderingsas – Melancholiška melodija
L.Koenas - Aleliuja
Atsiskaitymo būdai:
I pusmečio pabaigoje kontrolinėje pamokoje atliekama dvi skirtingo charakterio pjesės
I pusmečio pradžioje kontrolinėje pamokoje atliekama trijų oktavų gama (iki 4 ženklų), etiudas.
II pusmečio pabaigoje atliekamos dvi skirtingo charakterio pjesės,vienas iš jų gali būti stambios formos
kūrinys .
Vertinimo kriterijai.
 Emocinis santykis su atliekamu kūriniu
 Kūrinių nuotaikos ir charakterio perteikimas
 Teksto tikslumas
 Metro, ritmo pojūtis
 Artikuliacija
 Garso valdymas
VII KLASĖ
Programos apimtis 68 val.
Bendro muzikinio mąstymo tobulinimas. Atlikėjiškų išraiškos priemonių gausinimas, jų kokybės
tobulinimas. Kūrinio stiliaus pajautimas. Savarankiškas naujų pjesių, etiudų redagavimo įgūdžių
lavinimas (aplikatūros, štrichų parinkimas).

Per metus rekomenduoja išmokti 2-4 mažorines bei minorines gamas trijų oktavų ribose, 2-4
įvairios technikos etiudus, 2 įvairaus charakterio pjeses, 1-2 stambios formos kūrinius.
SIŪLOMAS REPERTUARAS
A lygis
A. Vivaldi – Koncertas mandolinai ir styginių orkestrui (adaptacija solo gitarai)
D. Cimarosa – Sonata h-moll
G. Sanz – Canarios
J. S. Bach – Preliudas (BWV998)
J. Pernambuco – Sounds of bells.
B lygis
S. Molderingsas – Albatrosas
Dž.Harisas – Nežinau kodėl
G. Rajanas – Karibų šokis
K. Domenikonis – Liūdna bosa-nova
než.aut. - Ispaniškas romansas
Atsiskaitymo būdai:
I pusmečio pabaigoje, pirmosios perklausos metu, atliekami du skirtingo charakterio kūriniai iš
baigiamosios programos.
II pusmečio pradžioje, antrosios perklausos metu, atliekami du baigiamojo egzamino programos kūriniai
(negroti pirmosios perklausos metu).
II pusmečio antrojoje pusėje, trečiosios perklausos metu atliekama visa baigiamojo egzamino programa.
II pusmečio pabaigoje – baigiamasis egzaminas (4 kūriniai: etiudas, stambios formos kūrinys, 2 skirtingo
charakterio pjesės).
Vertinimas (vertinama 10 balų sistemoje) pagal šiuos kriterijus:
1 lentelė
Programos atlikimo analizė
1
Emocinis santykis su atliekamu kūriniu
2
Kūrinių nuotaikos ir charakterio perteikimas
3
Teksto tikslumas
4
Metro, ritmo pojūtis
5
Artikuliacija
2 lentelė
Atlikimo įgūdžių analizė
1
Taisyklinga rankų padėtis
2
Garso valdymas
1. piano – forte
2. cresc. – dim.
3. tembro išraiškingumas
3
Pirštų vikrumas, motorika
Atlikėjiška judesių laisvė
4
Vibrato išpildymas
5
Laikysena su instrumentu
LITERATŪROS SĄRAŠAS

Vertinimas (+ -)

Vertinimas (+ -)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rimkevičius J. „Šešiastygė klasikinė gitara“, Vilnius, 1998.
Karkasi M. „Šešiastygės gitaros mokykla“, Maskva, 1975.
Stachak T. „Extra class guitar“, Krakovas, 2006.
Suzuki Š. „Guitar school“ tomai 4-6, Los Andželas, 1991.
Pujol E. „ Šešiastygės gitaros mokykla“, Maskva, 2014.
Yates S. „Graded repertoire for guitar“ tomai 1-2, Seint Luisas, 2001.

GITARŲ ANSAMBLIS
1. Ansamblio paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir suteikti ansamblinio
muzikavimo patirtį.
2. Ansamblio tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, padėti mokiniams įgyti
instrumentinio muzikavimo ansamblinio muzikavimo žinių ir įgūdžių, kurių reikia atsiskleisti
kūrybiškumui ir artistiškumui.
3. Ansamblio uždaviniai:
4.1. pažinti ansamblinių kūrinių repertuarą, ugdyti ansamblinio muzikavimo įgūdžius;
4.2. ugdyti mokinių artistiškumą, kaupti sceninės kultūros patirtį;
4.3. skatinti mokinius kūrybiškai pritaikyti muzikavimo pamokose įgytas žinias ir gebėjimus;
4.4. sudaryti galimybes mokinių iniciatyvai ir aktyvumui, pasirenkant ansamblio sudėtį ir
repertuarą.
5. Ansamblio veiklos sritys:
5.1. ansamblio pojūčio ugdymas;
5.2. kūrinių interpretavimas ansamblyje;
5.3. atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
6. Ansamblio mokymosi trukmė – nuo 1 iki 4 metų.
7. Ansambliai gali būti:
7.1. tradicinės sudėties (sudaryti iš tos pačios rūšies instrumentų arba balsų):
7.1.1. kameriniai ansambliai (fortepijonas ir kiti styginiai arba pučiamieji instrumentai (smuikas,
violončelė, triūba ir kt.)) (2, 3, 4, 6 mokiniai);
7.1.2. styginių instrumentų ansambliai (smuikininkų, gitaristų ir kt.);
7.2. netradicinės sudėties ansambliai (sudaryti iš skirtingų rūšių instrumentų arba balsų).
8. Ansamblio mokymas:
8.1. mokomasi nuo ketvirtų mokymo metų, rekomenduojama 1 valandą per savaitę;
8.2. tobulinami mokinių skaitymo iš lapo gebėjimai, ugdomas poreikis savarankiškam
individualiam darbui, repetavimui grupėje, komunikavimui ir bendravimui;
8.3. žadinama mokinio kūrybinė iniciatyva ir vaizduotė, plečiamas muzikinis akiratis;
8.4. atliekant kūrinius, pagrindinis dėmesys skiriamas teksto skaitymo įgūdžiams, ritminės
pulsacijos, intonavimo tikslumo lavinimui ir kūrinių interpretavimui ansamblyje;
8.5. mokiniai mokomi derinti veiksmus su kitais atlikėjais;
9. Mokinių pasiekimai:
1. Veiklos sritis - ansamblio pojūčio ugdymas
Nuostata – įgyti muzikavimo ansamblyje patirties
Esminis gebėjimas – sukurti bendrą meninį rezultatą ansamblyje kartu su kitais atlikėjais
Gebėjimai
Žinios ir supratimas
1.1. Perteikti muzikos kūrinio nuotaiką
1.1.1. Apibūdinti kūrinio charakterį, dinamiką
1.2. Stilingai atlikti muzikos kūrinį.
1.2.1. Apibūdinti kūrinio tematiką, stiliaus ir žanro
ypatumus
1.3. Derinti savo veiksmus su kitų ansamblio 1.3.1. Apibūdinti ir aptarti savo ir kitų atlikėjų
dalyvių veiksmais.
interpretaciją
2. Veiklos sritis - kūrinių interpretavimas ansamblyje
Nuostata – tobulinti muzikinio bendradarbiavimo gebėjimą
Esminis gebėjimas – išraiškingai interpretuoti ansamblinės muzikos kūrinius
Gebėjimai
Žinios ir supratimas
2.1. Atlikti savo partiją ansamblyje.
2.1.1. Nusakyti kūrinio metrą, tempą;
2.1.2. paaiškinti atlikimo štrichus.

2.2. Raiškiai perteikti kūrinių emocijas
2.2.1. Žinoti muzikos kalbos elementus
2.3. Klausyti ir kontroliuoti savo bei kitų
2.3.1. Girdėti kitų ansamblio dalyvių balsus ar
atlikimą.
instrumentus
3. Veiklos sritis - muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje
Nuostata – dalyvauti koncertuose (pasirodymuose) scenoje
Esminis gebėjimas – atlikti parengtą ansamblio programą koncerte
Gebėjimai
Žinios ir supratimas
3.1. Scenoje atlikti ansamblio koncertinę
3.1.1. Tinkamai elgtis scenoje;
programą.
3.1.2. kokybiškai atlikti savo partiją
3.2. Dalyvauti muzikiniuose renginiuose.
3.2.1. Gebėti pristatyti ansamblio koncertinę veiklą
10. Rekomenduojama ansamblio turinio apimtis:
10.1. ansamblio pojūčio lavinimas – sceninės patirties pradmenys, gebėjimas girdėti ir vertinti
save ir kitus ansamblio dalyvius;
10.2. muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių
sintaksinių elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas;
10.3. muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir
įsivertinimas, sceninės patirties pradmenys;
10.4. rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus – 4-6 kūriniai, įtraukiant ir praeitų
metų kūrinius..

ANTRASIS MUZIKOS INSTRUMENTAS (GITARA)
1. Antrojo muzikos instrumento paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir suteikti
antrojo muzikos instrumento muzikavimo patirtį.
2. Antrojo muzikos instrumento tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, padėti
mokiniams įgyti antrojo muzikos instrumento muzikavimo žinių ir įgūdžių.
3. Antrojo muzikos instrumento uždaviniai:
3.1. sudaryti galimybes muzikavimą styginiais, liaudies, pučiamaisiais, mušamaisiais
instrumentais ar dainavimą pasirinkusiems mokiniams pažinti klavišinius (ar kitus) instrumentus;
3.2. ugdyti mokinių pradinius grojimo antruoju muzikos instrumentu įgūdžius ir atskleisti jo
pritaikymo galimybes;
3.3. skatinti mokinių iniciatyvą ir kūrybiškumą.
4. Antrojo muzikos instrumento veiklos sritys:
4.1. grojimo antruoju muzikos instrumentu įgūdžių ugdymas;
4.2. muzikos kūrinių interpretavimas;
4.3. muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
5. Antrojo muzikos instrumento mokymosi trukmė – nuo 1 iki 4 metų.
6. Antrojo muzikos instrumento mokymasis:
6.1. antras muzikos instrumentas – gitara;
6.2. antrojo muzikos instrumento mokoma nuo ketvirtų mokymo metų, rekomenduojama kartą
per savaitę po 1 valandą;
6.3. mokomasi individualiai.
7. Mokinių pasiekimai:
1. Veiklos sritis - grojimo antruoju muzikos instrumentu įgūdžių ugdymas
Nuostata – įgyti muzikavimo antruoju instrumentu patirties
Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą muzikinį kūrinį antruoju instrumentu.
Gebėjimai
Žinios ir supratimas
1.1. Įgyti pradinius grojimo antruoju muzikos 1.1.1. Nusakyti kūrinio metrą, tempą;
instrumentu įgūdžius.
1.1.2. pažinti atlikimo štrichus;
1.1.3. suvokti kūrinio tematiką.
1.2. Perteikti kūrinio nuotaiką.
1.2.1. Apibūdinti kūrinio tematiką, emocinę būseną
2. Veiklos sritis - muzikos kūrinių interpretavimas
Nuostata – siekti pajausti kūrinio keliamas menines emocijas
Esminis gebėjimas – išraiškingai interpretuoti nesudėtingos faktūros muzikos kūrinius
Gebėjimai
Žinios ir supratimas
2.1. Žinoti muzikos kalbos elementus.
2.1.1. Apibūdinti kūrinio stilių, tematiką, turinį
2.2. Raiškiai perteikti kūrinių emocijas.
2.2.1. Pažinti ir nusakyti dinaminius ženklus;
2.2.2. apibūdinti ir aptarti savo atliekamo kūrinio
interpretaciją.
3. Veiklos sritis - muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje
Nuostata – dalyvauti koncertuose pasirodymuose scenoje
Esminis gebėjimas – atlikti pasirinktu instrumentu programą koncerte
Gebėjimai
Žinios ir supratimas
3.1. Kultūringai elgtis scenoje.
3.1.1. Suvokti atlikėjo sceninio elgesio taisykles
3.2. Dalyvauti mokyklos muzikiniuose
3.2.1. Koncertuoti mokykloje, mieste.
renginiuose.
Sceninės kultūros lavinimas

3.3. Pritaikyti grojimo antruoju instrumentu
3.3.1. Nurodyti, kurioms pamokoms pasiruošti
įgūdžius kitose srityse.
padeda grojimas antruoju instrumentu
8. Rekomenduojama antrojo muzikos instrumento turinio apimtis:
8.1. muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso
išgavimo būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, intonavimas, ritminis tikslumas;
8.2. muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių
sintaksinių elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas;
8.3. muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir
įsivertinimas, sceninės patirties pradmenys;
8.4. rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus – 4–6 skirtingo charakterio kūriniai.
ANTRO INSTRUMENTO UGDYMO PROGRAMA (GITARA) TURINYS
Programa vykdoma nuo IV-tos iki VII-tos klasės (imtinai).
Tikslas: supažindinti kitų specialybių mokinius su pasirinktu instrumentu – gitara ir grojimo technika.
Reikalavimai atitinka pradinio ugdymo (1 – ieji ir 3 – ieji mokymosi metai) bei pagrindinio ugdymo (4
– ieji mokymosi metai) programas, B lygį. Mokiniams, kuriems leista lankyti antrą instrumentą nuo III
klasės, VII klasėje reikalavimai atitinka pagrindinio ugdymo (5 – ieji mokymosi metai) programos B lygį.
Programos apimtis: 34 val. per mokslo metus.
Atsiskaitymo būdai:
IV kl. - I pusmetis. Akademinis koncertas. Atliekamas 1 kūrinys.
II pusmetis. Atliekamos 2 skirtingo charakterio pjesės. Viena kontrolinės pamokos
metu, kita – akademinio koncerto metu.
V, VI kl. - I pusmetis. Atliekamos 2 skirtingo charakterio pjesės. Viena kontrolinės pamokos
metu, kita – akademinio koncerto metu.
II pusmetis. Atliekamos 2 skirtingo charakterio pjesės. Viena kontrolinės pamokos
metu, kita – akademinio koncerto metu.
Vertinimo kriterijai:
 kūrinio charakterio bei nuotaikos perteikimas;
 teksto tiklsumas, dinamika.
VII klasė
Programos apimtis: 34 val. – per mokslo metus.
Tikslas: įtvirtinti įgytas žinias ir toliau tobulinti gitaros grojimo technikos įgūdžius.
Atsiskaitymo būdai:
I pusmetis. Atliekamos 2 skirtingo charakterio pjesės. Viena kontrolinės pamokos
metu, kita – akademinio koncerto metu.
II pusmetis. Baigiamasis egzaminas. Atliekamos 2 skirtingo charakterio pjesės.
Viena kontrolinės pamokos metu, kita – akademinio koncerto metu.
Vertinimo kriterijai:
 kūrinio charakterio bei nuotaikos perteikimas;
 teksto tiklsumas, dinamika.
LITERATŪROS SĄRAŠAS
1. Karkasi M. „Šešiastygės gitaros mokykla“, Maskva, 1975.

2. Rimkevičius J. „Šešiastygė klasikinė gitara“, Vilnius, 1998.
3. Stachak T. „First class guitar“, Krakovas, 2006.
4. Stachak T. „Extra class guitar“, Krakovas, 2006.
5. Suzuki Š. „Guitar school“ tomai 1-6, Los Andželas, 1991.
6. Pujol E. „ Šešiastygės gitaros mokykla“, Maskva, 2014.
7. Cracknell D. „Enjoy playing guitar“ tomai 1-2, Oksfordas, 2011.
8. Hartog C. „Gitarren starter“ tomai 1-2, Amsterdamas
9. Nuttall P. ir Witworth Dž. „Guitarist’s way“ tomai 1-4, Bornmutas, 2000.
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GITAROS NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMA (C LYGIS)
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Neformaliojo ugdymo programos (toliau – Programos) paskirtis – padėti mokykloms pasirengti
mokyklos lygmens Programą ir užtikrinti formalųjį švietimą papildančio ugdymo kokybę.
2. Programos trukmė – 4 metai.
3. Programai įgyvendinti rekomenduojama mokymosi aplinka ir mokymosi priemonės: mokinio
pasirinktas muzikos instrumentas, fortepijonas arba pianinas, garso klausymosi įranga, metronomas,
kompiuteris su interneto prieiga.
PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, STRUKTŪRA IR DERMĖ SU KITOMIS MUZIKINIO
UGDYMO PROGRAMOMIS
4. Programos tikslas – suteikti mokiniui pradines muzikos žinias, muzikavimo gebėjimus ir
įgūdžius ir bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų.
5. Programos uždaviniai:
5.1. plėtoti mokinių meninius ir kūrybinius gebėjimus;
5.2. sudaryti mokiniams galimybę rinktis savo poreikius, gebėjimus atitinkančias muzikinio
ugdymo formas;
5.3. formuoti muzikos atlikimo įgūdžius ir gebėjimą naudotis muzikos kalbos priemonėmis;
5.4. tenkinti pažinimo ir individualios muzikinės raiškos poreikius, ugdyti muzikalumą.
MUZIKAVIMAS
7. Muzikavimo paskirtis – suteikti mokiniui pasirinkto instrumentinio muzikavimo pradmenis.
8. Muzikavimo tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, padėti mokiniams įgyti
instrumentinio muzikavimo žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti.
9. Muzikavimo uždaviniai:
9.1. atskleisti muzikinius gebėjimus, puoselėjant prigimtinį vaiko muzikalumą;
9.2. formuoti taisyklingo instrumento valdymo ir laikysenos įgūdžius;
9.3. pažinti muzikinės kalbos priemones;
9.4. skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus, improvizacinius gebėjimus ir aktyvų
dalyvavimą muzikinėje veikloje.
10. Muzikavimą sudaro trys veiklos sritys:
10.1. muzikavimo atlikimo įgūdžių įvaldymas;
10.2. muzikos kūrinių interpretavimas;
10.3. muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
11. Muzikavimo mokymo trukmė – 4 metai.
12. Muzikavimo mokymas: muzikavimo pamokos yra individualios; 0,5 arba 1 valanda per
savaitę;
13. Muzikavimo mokinių pasiekimai:
7. 1. Veiklos sritis - muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas
Nuostata – įgyti pradinius muzikavimo įgūdžius
Esminis gebėjimas – perskaityti ir teisingai atlikti muzikinį tekstą
Gebėjimai

Žinios ir supratimas

1.1. Pažinti muzikinį raštą ir galėti jį
perskaityti, naudojant muzikos
instrumentą.
1.2. Taisyklingai sėdint, išgauti
kokybišką garsą.

1.1.1. Pažinti natas, žinoti jų pavadinimus;
1.1.2. žinoti garsų ar pauzių trukmę;
1.1.3. žinoti pagrindinius dinamikos ženklus.
1.2.1. Žinoti taisyklingos sėdėsenos / laikysenos
reikalavimus;
1.2.2. nusakyti ir pademonstruoti taisyklingo garso
išgavimo principus, pirštuotę;
1.2.3. įvardinti muzikos instrumento priežiūros
reikalavimus.
8. Veiklos sritis - muzikos kūrinių interpretavimas
Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti muzikinį tekstą
Esminis gebėjimas – muzikinės veiklos metu taikyti išraiškos priemones muzikos kūrinio
atskleidimui
Gebėjimai
Žinios ir supratimas
2.1. Atlikti skirtingo charakterio
2.1.1.Paaiškinti kūrinio struktūrinius elementus (motyvas,
nesudėtingos faktūros kūrinius,
frazė, sakinys), formą ir naudojamus interpretacijos ženklus
perteikiant jų emocijas, charakterį,
nuotaiką
2.2. Atliekant kūrinius laikytis tempo, 2.2.1. Įvardyti kūrinyje panaudotus tempo, dinamikos,
dinamikos, artikuliacijos nuorodų.
artikuliacijos ženklus;
2.2.2. paaiškinti kūrinyje esančių išraiškos priemonių
atlikimo ypatumus.
9. 3. Veiklos sritis - muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje
Nuostata – dalyvauti klasės, mokyklos koncertuose ir kituose renginiuose
Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą programą klausytojams
Gebėjimai
3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose
ir kituose kultūriniuose muzikiniuose
renginiuose, festivaliuose bei
konkursuose.

Žinios ir supratimas
3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą koncertinį numerį
klasės ar mokyklos koncerte;
3.1.2. Mokytis sceninės kultūros, skirti dėmesio aprangai ir
elgsenai scenoje;
3.1.3. Mokytis susikaupti, nesijaudinti pamokoje ir
pasirodymo metu.
3.2. Taikant sutartus kriterijus,
3.2.1. Įvardyti kūrinio atlikimo vertinimo kriterijus;
įvertinti savo ir kitų pasirodymus.
3.2.2. sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ir klasės draugų
grojimą (išskiriant teigiamas ir neigiamas atlikimo puses).
14. Rekomenduojama muzikavimo turinio apimtis:
14.1. muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso
išgavimo būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, intonavimas, ritminis tikslumas;
14.2. muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių
sintaksinių elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas;
14.3. muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir
įsivertinimas, sceninės patirties pradmenys.

GITAROS NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMOS TURINYS
Programos apimtis: 1 – 4 metai. 17 val. arba 34 val. per mokslo metus – pagal mokinio pageidavimus.
Reikalavimai atitinka pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos I-II klasių
reikalavimus. Repertuaras parenkamas pagal vaiko gabumus ir poreikius iš žemiau rekomenduojamo
literatūros sąrašo:
1.
2.
3.
4.
5.

Stachak T. „First class guitar“, Krakovas, 2006.
Cracknell D. „Enjoy playing guitar“ tomai 1-2, Oksfordas, 2011.
Hartog C. „Gitarren starter“ tomai 1-2, Amsterdamas
Nuttall P. ir Witworth Dž. „Guitarist’s way“ tomai 1-4, Bornmutas, 2000.
Suzuki Š. „Guitar school“ tomai 1-2, Los Andželas, 1991.

Atsiskaitymo būdai:
I kl. – II pusmečio pabaigoje akademiniame koncerte atliekama:
1) mokiniai, turintys 17 val. – 1 kūrinį;
2) mokiniai, turintys 34 val. – 2 kūrinius.
II kl. – I pusmetis. Kontrolinis koncertas. Atliekamas 1 kūrinys.
II pusmetis. Akademinis koncertas. Atliekama:
1) mokiniai, turintys 17 val. – 1 kūrinį;
2) mokiniai, turintys 34 val. – 2 kūrinius.
III kl. – I pusmetis. Kontrolinis koncertas. Atliekamas 1 kūrinys.
II pusmetis. Akademinis koncertas. Atliekama:
1) mokiniai, turintys 17 val. – 1 kūrinį;
2) mokiniai, turintys 34 val. – 2 kūrinius.
IV kl. – I pusmetis. Kontrolinis koncertas. Atliekamas 1 kūrinys.
II pusmetis. Baigiamasis egzaminas. Atliekama:
1) mokiniai, turintys 17 val. – 2 skirtingo charakterio kūriniai
2) mokiniai, turintys 34 val. – 2 skirtingo charakterio kūriniai
Baigiamojo egzamino vertinimo kriterijai:
 kūrinio charakterio bei nuotaikos perteikimas;
 teksto tiklsumas, dinamika.

_____________________________

