












PATVIRTINTA 

Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ 

direktoriaus  

2023 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-12 

 

 Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ mokinių pažangos ir pasiekimų  vertinimo tvarkos aprašo 1 priedas 

 

          Ugdomos ir vertinamos vaikų kompetencijos: 

Kompetencija Metodai, kuriais bus ugdomos kompetencijos Kompetencijų 

vertinimo/įsivertinimo 

dažnis 

Pažinimo kompetencija 

 

Per muzikavimo ir kitų muzikos dalykų pamokas mokiniai ugdosi 

pažinimo kompetenciją, įgydami muzikos žinių bei gebėjimų, 

mokydamiesi kritiškai mąstyti ir spręsdami muzikinius 

kūrybinius uždavinius. Muzikuodami, kurdami muziką ir jos 

klausydamiesi, mokiniai mokosi įveikti iškylančius iššūkius, rasti 

tinkamus sprendimus. Įveikdami muzikavimo sunkumus ir 

muzikinės kūrybos iššūkius jie mokosi mokytis, savarankiško 

sprendimų priėmimo bei tobulina kitus savivaldaus mokymosi 

elementus. Operuodami muzikos kalbos elementais ir 

struktūromis jie mokosi suvokti muziką kaip prasmingą 

neverbalinį garsinį tekstą. Muzikos kūrinio suvokimas – savitas 

mąstymo būdas: tai kognityvinis iššūkis, reikalaujantis pastangų 

ir skatinantis savižiną ir saviugdą. Nagrinėdami muzikos reiškinių 

įvairovę mokiniai įgyja muzikinės kultūros pagrindų. 

 

 

Pokalbis, diskusijos, demonstravimas, pristatymas, 

priminimai, pateiktis, užduotys, apklausos, 

palyginimas, tyrimas, stebėjimas, kitų dalykų 

integravimas, analizė, vertinimas. 

 

 

1 kartą per mokslo metus 

Komunikavimo kompetencija 

 

Muzika yra neverbalinė garsinė komunikacija, vykstanti tarp 

muzikos kūrėjų, atlikėjų ir klausytojų, o muzikos kūriniai – tai 

prasmę turintys neverbaliniai pranešimai. Pamokoje mokiniai 

mokosi kurti ir atlikti, klausytis, analizuoti ir interpretuoti 

muzikos kūrinius. Klausydamiesi muzikos, muzikuodami ir 

 

 

Bendravimas, bendradarbiavimas, mokymasis 

bendradarbiaujant, darbas grupėse, refleksija, 

grįžtamasis ryšys. 

 

 

1 kartą per mokslo metus 



                                        

kurdami muziką, mokiniai komunikuoja ne tik žodiniu, bet ir 

neverbaliniu būdu (pvz., reaguoja į muziką, perteikia jos įspūdį 

kūno kalba, nuotaika, judesiu, piešiniu). Jie mokosi suvokti kūrinį 

kaip prasmingą muzikinį pranešimą ar tekstą, kuris perteikiamas 

savitomis (iš esmės neverbalinėmis) muzikinės kalbos ir išraiškos 

priemonėmis. Mokiniai mokosi suvokti ir vertinti muzikos 

priemonėmis siunčiamus pranešimus, ugdosi medijų raštingumą. 

Kūrybiškumo kompetencija 

 

Muzikinis ugdymas su kūrybiškumu, visų pirma, siejasi per 

kūrybines veiklas: dainavimą, grojimą, komponavimą, 

improvizavimą, aranžavimą, muzikinės kultūros pažinimą ir 

interpretavimą. Mokydamiesi interpretuoti muzikos kūrinius, 

mokiniai tyrinėja kūrinį, siūlo idėjas dėl jo atlikimo, kritiškai jas 

vertina, pristato ir dalinasi kūrybos rezultatais, įsivertina juos. Per 

choro, solfedžio, muzikos instrumento ir kt. pamokas skatinamas 

muzikinės raiškos galimybių tyrinėjimas, muzikinė mokinių 

kūryba bei muzikinės patirties refleksija. Mokiniai kelia 

probleminius klausimus, mokosi juos kūrybiškai spręsti 

ieškodami įvairių sprendimo būdų, interpretuodami ir vertindami 

kuriamą, klausomą ir atliekamą muziką. 

 

 

Parinkimas, atradimas, improvizavimas, 

interpretavimas, kūryba, inicijavimas, koncertai, 

vertinimas, analizė. 

 

 

1 kartą per mokslo metus 

Pilietinė kompetencija 

 

Dalyvaudami valstybei svarbiuose renginiuose, atlikdami 

lietuvišką muziką ugdosi pilietinį tapatumą, įsipareigoja gerbti 

Lietuvos nepriklausomybę. Pamokose pilietiškumo kompetencija 

ugdoma per atskiras temas, atliekamą ir klausomą repertuarą. 

Mokomasi himnų, kitų svarbią simbolinę reikšmę įgijusių 

autorinių bei liaudies dainų. Svarbi pažintis su Lietuvos tautinių 

bendrijų muzika, padedanti suvokti pilietinės visuomenės etninę 

įvairovę. Mokiniai mokosi suprasti ir pagrįsti autorinių bei 

gretutinių teisių reikšmę, etiško ir legalaus kūrinių ir jų įrašų 

panaudojimo svarbą. 

 

 

Planavimas, pagalba draugui, atlikėjo raiška, 

savanorystė, koncertavimas svarbiomis Lietuvai 

datomis. 

 

 

1 kartą per mokslo metus 

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija   



                                        

 

Drauge muzikuodami, diskutuodami, spręsdami kūrybines 

problemas, mokiniai mokosi bendrauti ir bendradarbiauti. 

Muzikuodami grupėje (ansamblyje, chore), jie ugdosi empatijos 

gebėjimus, mokosi stebėti ir jausti vienas kitą. Pažintis su kitų 

kultūrų (subkultūrų) ir stilių muzika mokiniams atveria galimybę 

pažinti kitą, taip ugdytis empatiškumą ir toleranciją. Muzika 

svarbi ir kaip psichologinės savireguliacijos būdas (diskutuojama 

apie aktyvinantį ir raminantį muzikos poveikį, nagrinėjami 

pavyzdžiai). Ypač svarbios muzikuojant patiriamos teigiamos 

emocijos, savižina, asmenybės ūgtis ir savivertės augimas, 

patiriami įveikiant mokinio jėgas atitinkančius muzikinius 

iššūkius. 

 

Stebėjimas, aptarimas, pagalba vaikui, pastangų 

skatinimas, motyvacijos skatinimas, įsivertinimas, 

savitarpio pagalba, viešas pasirodymas. 

 

1 kartą per mokslo metus 

Kultūrinė kompetencija 

 

Mokiniai, atlikdami įvairių stilių, žanrų, regionų muziką, 

dalyvaudami koncertinėje veikloje, bendraudami su 

profesionaliais menininkais, įgyja kultūrinio išprusimo, raiškos ir 

sąmoningumo. Per muzikos pamokas mokiniai mokosi vertinti 

muziką kaip svarbią savo bendruomenės, tautos ir žmonijos 

kultūros dalį, ugdosi muzikinės kultūros įvairovės supratimą. 

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, pagal savo išgales dalyvauja 

kultūriniame gyvenime. 

 

 

Demonstravimas, pristatymas, analizavimas, 

palyginimas, stebėjimas. 

 

 

1 kartą per mokslo metus 

Skaitmeninė kompetencija.  
 

Mokinių skaitmeninės kompetencijos ugdymas apima visas 

muzikinės veiklos rūšis: muzikos kūrimą, muzikavimą ir muzikos 

reiškinių bei kultūrinių kontekstų pažinimą. Pažindami muzikos 

reiškinius ir kontekstus, jie mokosi saugiai ieškoti reikiamos 

garsinės, tekstinės, vaizdinės informacijos muzikos klausymosi 

 

 

Bendravimas ir bendradarbiavimas skaitmeninėje 

erdvėje, stebėjimas, naudojimasis skaitmeninėmis 

technologijomis, diskusijos ir analizavimas. 

 

 

 

1 kartą per mokslo metus 



                                        

platformose ir socialiniuose tinkluose, kritiškai ją vertinti, mokosi 

kibernetinio saugumo principų ir autorinės etikos reikalavimų. 
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