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Mokomė
ės ne mokyklai, o gyvenimui
Bendras tikslas – pagerinti kiekvieno mokinio mokymosi
pasiekimus
Mokykla – nuolatinė
ės kaitos bei naujovių
ų iniciatorius ir
diegė
ėjas (Atsinaujinimo (kaitos) nuostata ir poreikis, Lietuvos
švietimo reformos gairė
ės, V., 1993, Jungtys,76 psl)
Vizija: “mokykla – gyva laboratorija, kurioje vaikai mokosi
gyventi” (Atviros erdvė
ės forumas “Ateities mokykla”,
įžvalgos)
įž
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Nauji dokumentai
Geriausių
ųjų
ų eilė
ė 2015
Specializuoto ugdymo krypties programų
ų (toliau – SUKP)
(pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su
dailė
ės/muzikos ugdymu) dailė
ės, muzikos ugdymo dalys
Atnaujintas Vidurinio ugdymo programos aprašas
Atnaujinti Bendrieji ugdymo planai: padė
ėti mokiniui pasiekti
kuo aukštesnius ugdymosi pasiekimus
Patvirtinta Menų
ų paž
žinimo programa
http://www.upc.smm.lt/naujienos/atnaujinta/menu.php
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http://www.smm.lt/web/lt/pedagogams
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Atnaujinti 2013 – 2015 metų
ų Bendrieji ugdymo planai,
kuriuose:
– sudaryta galimybė
ė suteikti mokymosi pagalbą
ą mokiniui
ugdymo procese
– nurodomas tik minimalus savaitinių
ų pamokų
ų skaič
čius
mokiniui
– padidintas pamokų
ų skaič
čius už
žsienio kalbai (11 kl.
tautinių
ų maž
žumų
ų mokyklose)
– aprašyta kaip įgyvendinti vidurinio ugdymo programą
ą
esant vienai klasei
– pateiktos ugdymo organizavimo nuostatos (kartu su
lentelė
ėmis) dė
ėl specializuoto ugdymo krypties programų
ų
(pagrindinio ir vidurinio ugdymo) kartu su dailė
ės, muzikos
ugdymu įgyvendinimo
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Rengiant mokyklos ugdymo planą
ą
20. Rengiant mokyklos ugdymo planą
ą rekomenduojama
priimti konkreč
čios mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti
aktualius susitarimus dė
ėl:
20.3. dalykų
ų mokymuisi skiriamų
ų pamokų
ų skaič
čiaus
konkreč
čioje klasė
ėje, už
žtikrinant bendrosiose programose
numatytus mokinių
ų pasiekimus;
20.5. ugdymo turinio integravimo nuostatų
ų: kokias
programas, kokius dalykus planuojama integruoti ir pan.;
20.13. mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko
modulio, mokė
ėjimo lygio keitimo arba pasirinkto dalyko,
dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo
pasirinkimo;
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XI. MOKINIŲ
Ų MOKYMOSI KRŪ
ŪVIO REGULIAVIMAS
74. Mokinys mokyklos vadovo įsakymu gali bū
ūti atleidž
žiamas:
74.1. nuo dailė
ės, muzikos, šokio, kū
ūno kultū
ūros, išimties atvejais – ir kitų
ų dalykų
ų
pamokų
ų (ar jų
ų dalies) lankymo, [.....] Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurių
ų
pamokų
ų mokinys atleidž
žiamas, mokytojui susipaž
žinus su neformaliojo
ėti su bendrų
ųjų
ų
vaikų
ų švietimo programomis. Šios programos turi derė
programų
ų turiniu. Pagal mokykloje galiojanččiąą tvarkąą numatoma, kaip bus
įskaitomi mokinių
ų pasiekimai;
74.2 nuo pamokų
ų tų
ų dalykų
ų, kurių
ų jis yra nacionalinių
ų ar tarptautinių
ų olimpiadų
ų,
konkursų
ų per einamuosius mokslo metus nugalė
ėtojas.
75. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų
ų menų
ų ar sporto srities dalykų
ų pamokų
ų, tuo
metu gali už
žsiimti kita veikla arba mokytis individualiai. Mokykla už
žtikrina nuo
pamokų
ų atleistų
ų mokinių
ų saugumą
ą ir už
žimtumą
ą.
76. Mokykla priima sprendimus dė
ėl menų
ų ir sporto srities / kū
ūno kultū
ūros
dalykų
ų, o išimties atvejais – ir kitų
ų dalykų
ų vertinimų
ų, gautų
ų mokantis pagal
neformaliojo švietimo programas, įskaitymo ir konvertavimo į dešimtbalę
ę
vertinimo sistemą
ą.
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III. III. UGDYMO SRIČ
ČIŲ
Ų MOKYMO ORGANIZAVIMAS
120. Mokykloje rekomenduojama rū
ūpintis lietuvių
ų kalbos ugdymu per visų
ų dalykų
ų
pamokas:
120.1. apsvarstyti ir priimti bendrus kalbos ugdymo reikalavimus mokykloje
(pavyzdž
žiui, rašto darbus mokiniai įteikia rašytus ranka, informacinių
ų
technologijų
ų pamokose naudojamasi lietuviška aplinka);
128. Menai.
128.1. Meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailė
ės, muzikos ir
pasirenkamieji teatro, šokio arba šiuolaikinių
ų menų
ų dalykai.
128.2. Menų
ų dalykų
ų mokymą
ą galima integruoti į neformaliojo švietimo programas.
128.3. Organizuoti kryptingą
ą dalykų
ų meninįį ugdymą
ą.
178. Menai. Mokinys gali rinktis bent vieną
ą iš meninio ugdymo programų
ų: dailė
ės,
filmų
ų kū
ūrimo, fotografijos, grafinio dizaino, menų
ų paž
žinimo, kompiuterinių
ų
muzikos technologijų
ų, muzikos, šokio, teatro ar mokyklos parengtą
ą integruotą
ą
menų
ų programos kursą
ą. Mokinys gali rinktis menų
ų programas iš pasirenkamų
ųjų
ų
dalykų
ų.
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Patvirtintas atnaujintas vidurinio ugdymo programos
aprašas leis:
Mokyklų
ų tinklo kū
ūrimo taisyklė
ėse sumaž
žinus bū
ūtiną
ą 11-12 kl. skaič
čių
ų, kartu sumažinti
ir reikalavimai vidurinio ugdymo programos įgyvendinimui Vidurinio ugdymo
programos apraše:

– kartu mokyti dalyką
ą pagal išplė
ėstinio ir bendrojo kursų
ų
programas
– sumaž
žinti siū
ūlomų
ų pasirinkti programų
ų skaič
čių
ų
– nurodytas tik minimalus pamokų
ų skaič
čius mokiniui
Keisis Vidurinio ugdymo programos akreditacijos kriterijai bus supaprastinta jos vykdymo
tvarka
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Numatomi renginiai
Gruodž
žio 6-8 d. organizuojama paroda “Mokykla 2013: viskas,
kas padeda įdomiai ir veiksmingai mokytis ir mokyti:
priemonė
ės mokiniui, mokytojui, mokyklai”
2014 m. - TEATRO METAI (tarptautinėė teatro diena – kovo 27 d.)

Olimpiados
XX Lietuvos mokinių
ų dailė
ės olimpiada

,,Mažosios Lietuvos kultūrinis palikimas“
Neringos meno mokykla

III Lietuvos mokinių
ų muzikos olimpiada
II tarptautinė muzikos olimpiada – 2014 m. balandžio mėn. – Rygoje

