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2007–2010 m. ste bė tų me ni nio ug dy mo pa mo kų ko ky bė iš ana li zuo ta ir api
ben drin ta švie ti mo pro ble mos ana li zės lei di ny je „Me ni nio ug dy mo pa mo ka: ką 
rei kė tų keis ti“ (2012, ba lan dis Nr. 2 (66)). Iš ori nio ver ti ni mo duo me nų ana li zė 
at sklei dė, kad tuo me tu me ni nio ug dy mo pa mo kų ko ky bė pa grin di nia me ug
dy me bu vo ver ti na ma pras čiau nei pra di nia me ir vi du ri nia me ug dy me. To dėl 
šia me lei di ny je ana li zuo ja mi pas ta rų jų še še rių me tų (2011–2016) duo me nys, 
pa ro dan tys ver tin tų me ni nio ug dy mo pa mo kų ko ky bę ir jos po ky čius pa grin di
nio ug dy mo lyg me ny je.

Me ni nio ug dy mo plė to tei Lie tu vo je yra pa lan kios są ly gos, nes me ni nis ug dy
mas vai kus pa sie kia ne tik ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se, bet yra ir tarp po pu
lia rių pa si rin ki mų sa vi raiš kos po rei kiams ten kin ti. 2016–2017 m. m. be veik kas 
penk tas pa grin di nio ug dy mo lyg mens mo ki nys da ly va vo ne for ma lia ja me me
ni nia me ug dy me. 

Iš ori nio ver ti ni mo duo me ni mis, 2011–2016 m. me ni nio ug dy mo pa mo ko se 
ne žy miai pa ge rė jo pa gal ba mo ki niui ir mo ki nių pa sie ki mų ver ti ni mas. Ta čiau 
reikš min gas ne igia mas ko ky bės po ky tis nu sta ty tas ver ti nant pa mo kų pla na vi
mą ir or ga ni za vi mą bei pa sie ki mus pa mo ko je. Ver tin to jai daž niau siai siū lo to
bu lin ti pa mo kos už da vi nio kė li mą ir as me ni nės kiek vie no mo ki nio pa žan gos 
ste bė ji mą. 

Iš orės ver tin to jų nuo mo ne, iki šiol per me ni nio ug dy mo pa mo kas mo ky to jai 
lin kę va do vau tis mo ky mo, o ne mo ky mo si pa ra dig ma, pa gal ku rią dau giau sia 
dė me sio ski ria ma mo ki niui kaip ug dy mo si pro ce so kū rė jui, tu ri nio for muo to jui 
ir ver tin to jui. 

Ko ky biš ka me ni nio ug dy mo pa mo ka yra su dė tin ga už duo tis ir aukš čiau sias 
kva li fi ka ci nes ka te go ri jas tu rin tiems mo ky to jams – be veik kas an tro mo ky to jo 
me to di nin ko ir kas ket vir to mo ky to jo eks per to ves tų pa mo kų įver ti ni mas bu vo 
že mes nis nei ben dras me ni nio ug dy mo pa mo kų vi dur kis. 

ISSN 1822-4156

Meninio ugdymo 
pamokos kokybė 
pagrindiniame ugdyme – 
kokia ji šiandien?

Kokie tikslai keliami  
meniniam ugdymui 
Lietuvoje pagrindinio 
ugdymo lygmenyje?

Kiek pagrindinio ugdymo 
mokinių saviraiškos 
poreikiams tenkinti 
renkasi meninį ugdymą?

Kokia meninio ugdymo 
pamokos kokybė 
Lietuvos pagrindiniame 
ugdyme?

Ką vertintojai 
rekomenduoja tobulinti 
meninio ugdymo 
pamokose?

2017 
birželis,
Nr. 3 (159)

Pagrindiniai 
klausimai 

Meninio ugdymo pamokų kokybės vertinimas pagrindiniame ugdyme

Šaltinis: NMVA



2017 birželis
2

Kokie tikslai keliami 
meniniam ugdymui Lietuvoje 
pagrindinio ugdymo lygmenyje?

Lie tu vo je me ni nio ug dy mo sri tį pa grin di nio ug dy mo lyg
me ny je su da ro ug dy mas pa gal dai lės, mu zi kos, šo kio, te at ro 
ir šiuo lai ki nių me nų ben drą sias pro gra mas1 (šiuo lai ki nių me
nų pro gra ma siū lo ma 9–10 (I–II gim na zi jų) kla sė se). Vi sas šias 
pro gra mas sie ja trys ug do mo sios veik los sri tys: 

•	 me ni nė raiš ka; 
•	 me ni nės raiš kos ir me no kū ri nių ste bė ji mas, in ter pre ta

vi mas, ver ti ni mas; 

•	 me nų svar bos so cia li nia me kul tū ri nia me gy ve ni me pa
ži ni mas. 

Įgy ven di nant me ni nio ug dy mo da ly kų ben drą sias pro
gra mas sie kia ma, kad mo ki niai įgy tų ben drą ją me ni nę kom pe
ten ci ją, t. y. mo kė ji mą kū ry bin gai reikš ti sa ve me ni nės raiš kos 
prie mo nė mis ir su pras ti bei ver tin ti sa vo pa čių ir ki tų me ni nę 
kū ry bą. Mo ki niai, iš siug dę me ni nę kom pe ten ci ją, tu rė tų ge bė ti 
sa va ran kiš kai ir pa grįs tai rink tis to les nio mo ky mo si ir da ly va
vi mo me ni nė je kū ry bo je ir kul tū ro je ga li my bes, lanks čiai pri si
tai ky ti prie spar čių dar bo ir už im tu mo po ky čių šiuo lai ki nia me 
gy ve ni me (1 pav.).

1 Mo ki niams, be si mo kan tiems pa gal pa grin di nio ug dy mo pro gra mą, pri va lo mos tik dai lės ir mu zi kos da ly kų pa mo kos. Šo kio ir te at ro da ly kų pro gra mas mo kyk la ga li 
teik ti at si žvelg da ma į sa vo ir mo ki nių pa si rin ki mo ga li my bes.

1 pav. Meninio ugdymo tikslai Lietuvoje (pagrindinio ugdymo lygmuo)

Me ni nio ug dy mo tiks las – ug dy ti dva si nes, kū ry bi nes ir fi zi nes mo ki nių ga lias, pa dė ti įgy ti ben drą ją me ni nę  
kom pe ten ci ją, rei ka lin gą sa va ran kiš kai ir ak ty viai da ly vau ti me ni nė je kū ry bo je ir šiuo lai ki nia me kul tū ri nia me gy ve ni me

Dai lės da ly ko tiks las –  
mo ki nių es te ti nės nuo vo kos 

ir dai lės raiš kos ge bė ji mų 
ug dy ma sis, dva si nis au gi mas 
ir kul tū ri nės kom pe ten ci jos 

pa grin dų įgi ji mas

Mu zi kos da ly ko tiks las – kul tū ri nio są mo nin gu mo ir 
mu zi ki nės kom pe ten ci jos pa grin dų su tei ki mas  

kiek vie nam mo ki niui, emo cin gos ir  
kū ry bin gos as me ny bės, no rin čios ir ge ban čios  

įvai rio mis for mo mis da ly vau ti mu zi ki nia me gy ve ni me, 
mu zi ka pra tur tin ti sa vo gy ve ni mą, ug dy mas

Šo kio da ly ko tiks las – ga li my bės plė to ti 
šo kio raiš kos ge bė ji mus bei es te ti nę pa tir tį 
ir įgy ti kul tū ri nės kom pe ten ci jos pa grin dus, 
rei ka lin gus kū ry bin gai da ly vau ti ben druo
me nės gy ve ni me, su tei ki mas mo ki niams

Te at ro da ly ko tiks las – su tei kiant ko ky biš ką pa tir
tį, dva si nio mo ki nių bren di mo ska ti ni mas, pa ži ni mo 

ga lių ug dy mas, pa gal ba įgy jant te at ro kom pe ten ci jos 
pa grin dus ir nau do jan tis jais kla sės ir mo kyk los kul tū ri

nia me gy ve ni me

Šiuo lai ki nių me nų da ly ko tiks las – mo ki nių kū ry bi nių ga lių plė to ji mas, ge
bė ji mo reikš tis ir ko mu ni kuo ti įvai rių me nų raiš kos prie mo nė mis ug dy mas(is), 
mo ky mo si mo ty va ci jos ir so cia li nės at sa ko my bės jaus mo stip ri ni mas kū ry bi

nė je veik lo je pa tir tais tei gia mais iš gy ve ni mais

Parengta pagal Bendrąsias programas, 2008 

Į vi sas me ni nio ug dy mo veik los sri tis in teg ruo ja mas ben drų
jų kom pe ten ci jų ug dy mas, ypač daug dė me sio tei kia ma mo kė
ji mui mo ky tis. Mo ki niams pa de da ma su pras ti, ko, ko dėl ir kaip 
jie mo ko si, iš mok ti pla nuo ti mo ky mą si, ver tin ti sėk mę. Mo ki niai 
ska ti na mi ug dy tis me ta kog ni ty vi nio mąs ty mo ge bė ji mus – pa
žin ti sa ve kaip be si mo kan čius ir tap ti vis la biau sa va ran kiš kais, 
kryp tin gai ir są mo nin gai sie kian čiais už si brėž tų tiks lų.

2011 m. pa tvir ti nus Me nų bran dos eg za mi no pro gra mą, 
mo ki niams su da ro ma ga li my bė lai ky ti bran dos eg za mi ną iš 
pa si rink tos kryp ties: dai lės, fil mų kū ri mo, fo to gra fi jos, gra fi nio 
di zai no, mu zi kos, šo kio, te at ro.  Me nų bran dos eg za mi nas Lie

tu vos ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se pir mą kar tą įvy ko 2013 m. 
Šis eg za mi nas nuo anks čiau vyk dy tų dai lės ir mu zi kos bran dos 
eg za mi nų ski ria si vyk dy mo ypa tu mais ir rei ka la vi mais – at si sa
ky ta tes tų, įves tas kū ry bi nio dar bo ap ra šas, ver ti na mas ir nuo
sek lus kū ry bi nis pro ce sas.

Me nų bran dos eg za mi no at si ra di mas įga li na ak tu a li zuo
ti me ni nį ug dy mą jau pa grin di nio ug dy mo lyg me ny je mo ki
niams tiks lin gai ug dan tis ben drą ją me ni nę kom pe ten ci ją, mo
ty vuo ja mo ki nius pa si rink ti ge riau siai jų po rei kius ir in te re sus 
ati tin kan čią me nų da ly ko pro gra mą, ge ri na me ni nio ug dy mo 
pras mės su pra ti mą mo kyk lo je ir vi suo me nė je.

Kiek pagrindinio ugdymo mokinių 
saviraiškos poreikiams tenkinti 
renkasi meninį ugdymą?

Ne for ma lio jo vai kų švie ti mo pa skir tis – ten kin ti mo ki nių 
pa ži ni mo, ug dy mo si ir sa vi raiš kos po rei kius, pa dė ti jiems tap
ti ak ty viais vi suo me nės na riais. Lau kia mą vai ko ne for ma lio jo 
švie ti mo re zul ta tą  ga li ma api brėž ti kaip kom pe ten ci jų, bū ti nų 
as me ni niam, vi suo me ni niam ir pro fe si niam gy ve ni mui, įgi ji mą. 
Šios kom pe ten ci jos tu ri tie sio gi nės įta kos sėk min gam vai ko 
ug dy mui(si) for ma lio jo švie ti mo sis te mo je, pa de da spręs ti sa
vo pro ble mas ir ak ty viai veik ti ben druo me nė je, vi suo me nė je, 
įsi tvir tin ti dar bo rin ko je.

Lie tu vo je ne for ma lu sis vai kų švie ti mas skirs to mas į du 
ti pus: ne for ma lio jo vai kų švie ti mo pro gra mos (joms bū din gas 

lanks tu mas tu ri nio, lai ko, tai ko mų ug dy mo me to dų at žvil
giu), ku rios ga li bū ti įgy ven di na mos bū re liuo se, stu di jo se, 
klu buo se ir pan., ir for ma lų jį švie ti mą pa pil dan čios ug dy mo 
pro gra mos, ku rias įgy ven di na dai lės, mu zi kos, spor to, me no 
mo kyk los.

2016–2017 moks lo me tais dau giau kaip 28 tūkst. (apie 18 
proc.) pa grin di nio ug dy mo lyg mens mo ki nių sa vi raiš kos po
rei kiams ten kin ti bu vo pa si rin kę me ni nį ug dy mą. Iš jų dau giau 
nei 12 tūkst. da ly va vo įvai rio se me ni nio ug dy mo ne for ma lio
jo vai kų švie ti mo pro gra mo se (2 pav.), o dau giau nei 15 tūkst. 
mo ki nių da ly va vo įvai rio se me ni nio ug dy mo pro gra mo se, pa
pil dan čio se for ma lų jį švie ti mą. Dėl sta tis ti nių duo me nų rin ki
mo ypa tu mų į šiuos skai čius nė ra įtrauk ti mo ki niai, me ni nės 
kryp ties bū re lius lan kan tys ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se, to
dėl ti kė ti na, kad tik rie ji mo ki nių da ly va vi mo me ni nė je veik lo je 
mas tai yra kur kas di des ni.
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2 pav. Pagrindinio ugdymo mokinių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose, skaičius (2016–2017 m. m.)
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Šaltinis: ŠVIS

Tarp pa si rin ku sių jų ne for ma lio jo vai kų švie ti mo me ni nio 
ug dy mo pro gra mas po pu lia riau sios bu vo cho reo grafijos ir 
šo kio bei mu zi kos kryp ties pro gra mos (ati tin ka mai dau giau 
nei 5,5 tūkst. ir dau giau nei 3,7 tūkst. pa grin di nio ug dy mo 

lyg mens mo ki nių), o tarp pa si rin ktų pa pil dan čių for ma lų jį 
švie ti mą programų aiš kiai vy rau ja mu zi kos kryp ties pro gra
mos (dau giau nei 10 tūkst. pa grin di nio ug dy mo lyg mens 
mo ki nių). 

Kokia meninio ugdymo  
pamokos kokybė  
Lietuvos pagrindiniame ugdyme?

Me ni nis ug dy mas da ro įta ką mo ki nio as me ny bei, elg se nai, 
so cia li nėms emo ci nėms kom pe ten ci joms ir ki tų da ly kų mo ky
mo si pa sie ki mams. Mu zi kos mo ky ma sis tu ri įta kos be si mo kan
čio jo in te lek to la vi ni mui, aka de mi niams pa sie ki mams, fo no lo gi
niams ge bė ji mams2, da ran tiems įta ką skai ty mo ge bė ji mų rai dai 
ir už sie nio kal bų mo ky mui si. Te at ro da ly ko mo ky ma sis la vi na 
kal bi nius ge bė ji mus (skai to mo ir klau so mo teks to su vo ki mas, 
ra šy mo ir skai ty mo ge bė ji mai, kal bė ji mo ge bė ji mai) ir so cia li nes 
emo ci nes kom pe ten ci jas (em pa ti ja, emo ci jų raiš ka ir val dy mas). 
Vi zu a lie ji me nai ir šo kis la vi na vi zu a li nį erd vi nį su vo ki mą. 

Ta čiau eks per tai pa brė žia, kad visa tai pasiekiama tik su 
vie na es mi ne są ly ga – jei me ni nis ug dy mas or ga ni zuo ja mas 
ko ky biš kai. Ne tin ka mai su pla nuo to je ir pras tai ve da mo je pa
mo ko je vai kų kū ry bin gu mas, kri ti nis mąs ty mas, so cia li nės 
emo ci nės kom pe ten ci jos ir ki tų da ly kų mo ky mui si svar būs ge
bė ji mai ga li lik ti nė kiek ne pa lies ti (Win ner, Gold stein, Vin cent
Lanc rin, 2013; Gir dzi jaus kie nė, 2016). To dėl itin svar bu ieš ko ti 
at sa ky mų į klau si mą, ko kia yra me ni nio ug dy mo pa mo kų ko
ky bė Lie tu vo je.

Vie nas iš šal ti nių, ga lin čių pa dė ti at sa ky ti į šį klau si mą, yra 
Na cio na li nės mo kyk lų ver ti ni mo agen tū ros or ga ni zuo ja mas ir 
at lie ka mas mo kyk lų, vyk dan čių ben dro jo ug dy mo pro gra mas, 
veik los ko ky bės iš ori nis ver ti ni mas. Jo me tu dau giau sia dė me
sio ski ria ma pa mo kos (ar ki tos ug do mo sios veik los) ste bė ji mui. 
Iki 2017 m. ste bi nt pa mo kas bu vo ver ti nami aš tuo ni pa mo kos 
kom po nen tai: pa mo kos pla na vi mas ir or ga ni za vi mas; mo ky
mas; mo ky ma sis; pa gal ba mo ki niui; ver ti ni mas; san ty kiai, 
tvar ka, kla sės val dy mas; mo ky mo si ap lin ka; pa sie ki mai pa
mo ko je. Kiek vie nas kom po nen tas ap ra šo mas pa mo kos ste bė
ji mo pro to ko le ir įver ti na mas pa gal 5 ba lų ska lę nuo N (la bai 
pras tai) iki 4 (la bai ge rai).

2011–2016 m. bu vo ver tin ta 23 490 pa grin di nio ug dy mo 
pa mo kų ir veik lų, iš jų 1516 – me ni nio ug dy mo. 9 iš 10 ver tin tų 

me ni nio ug dy mo pa mo kų bu vo mu zi kos ar ba dai lės pa mo kos 
(1 len te lė). 

Ly gi nant me ni nio ug dy mo pa mo kų ver ti ni mą iki 2011 m. 
ir nuo 2011 m., sta tis tiš kai reikš min gi skir tu mai nu sta ty ti ver ti
nant du kom po nen tus: pa mo kos pla na vi mą ir or ga ni za vi mą bei 
pa sie ki mus pa mo ko je. Per pas ta ruo sius 6 me tus abie jų šių kom
po nen tų ko ky bė pra stė jo. Ne žy mūs tei gia mi po ky čiai fik suo
ti ver ti nant pa gal bą mo ki niui ir mo ki nių pa sie ki mų ver ti ni mą  
(2 len te lė).

Ly gi nant 2011–2016 m. me ni nio ug dy mo ir ki tų da ly kų pa
mo kų ko ky bę, sta tis tiš kai reikš min gi skir tu mai ro do, kad me
ni nio ug dy mo mo ky to jams ge riau se ka si pa ruoš ti mo ky mo si 
ap lin ką, o mo ki niams per šias pa mo kas ge riau se ka si mo ky tis 
(sa va ran kiš kai at lik ti už duo tis, ver tin ti sa vo mo ky mą si, nu ro dy
ti mo ky mo si sun ku mus ir pro ble mas ir t. t.). Ta čiau pras čiau nei 
per ki tų da ly kų pa mo kas pa vyks ta pla nuo ti ir or ga ni zuo ti pa
mo ką bei už tik rin ti ge rus mo ky to jo ir mo ki nių san ty kius, tvar ką 
ir val dy ti kla sę. 

Pa sie ki mų pa mo ko je kom po nen tas šiuo me tu yra pras čiau
siai ver ti na mas ir me ni nio ug dy mo, ir ki tų da ly kų pa mo ko se. 
Ge riau siai me ni nio ug dy mo pa mo ko se įver tin tas mo ky mo
si ap lin kos kom po nen tas, o ki tų da ly kų pa mo ko se – san ty kių, 
tvar kos ir kla sės val dy mo kom po nen tas  (2 len te lė).

2 Gebėjimas suvokti, analizuoti kalbos garsus ir jais operuoti.

1 lentelė. 2011–2016 m. vertintų meninio ugdymo pamokų  
ir kitų veiklų pagrindiniame ugdyme skaičius

Meninio ugdymo dalykai Dažnis
Muzika 696
Dailė 676
Šokis 24
Teatras 12
Buities dizainas 2
Fotografija 1
Neformalusis meninis ugdymas 105

Šaltinis: NMVA



2017 birželis
4

2 lentelė. Pagrindinio ugdymo pamokų komponentų kokybės vertinimas

 

2007–2010 m. 2011–2016 m.

Meninis ugdymas Kiti dalykai Meninis ugdymas Kiti dalykai 

Pamokos planavimas ir organizavimas 2,45 2,37 2,32 2,37

Mokymas 2,56 2,47 2,56 2,53

Mokymasis 2,56 2,44 2,56 2,51

Pagalba mokiniui 2,21 2,13 2,40 2,36

Vertinimas 2,16 2,15 2,27 2,30

Santykiai, tvarka, klasės valdymas 2,73 2,83 2,65 2,77

Mokymosi aplinka 2,70 2,52 2,72 2,61

Pasiekimai pamokoje 2,35 2,24 2,15 2,16

Vidutinis įvertinimas 2,46 2,40 2,46 2,45

            – aukščiausios reikšmės;                 – žemiausios reikšmės.
Šaltinis: NMVA

Ko re lia ci nė ana li zė at sklei dė, kad stip riau si ry šiai sie ja pa
mo kos pla na vi mo ir or ga ni za vi mo bei mo ky mo kom po nen tus, 
taip pat mo ky mo ir mo ky mo si kom po nen tus (3 len te lė). Tai 
ro do, kad tin ka mai su pla na vus pa mo ką (nu ma čius jos struk
tū rą, su de ri nus mo ky mo si už da vi nius, me to dus ir prie mo
nes, ap mąs čius pa mo kos lai ko pa nau do ji mą), ga li ma ti kė tis 
ir aukš tes nės mo ky mo ko ky bės. O ge res nis mo ky mas pa dė tų 
ska tin ti mo ki nių mo ky mą si (ak ty vu mą, sa va ran kiš ku mą, ge
bė ji mą įsi ver tin ti, ben dra dar biau ti, pri si im ti at sa ko my bę už 
sa vo mo ky mą si). Vi du ti niai ko re lia ci niai ry šiai pa mo kos pla

na vi mą ir or ga ni za vi mą bei mo ky mą sie ja ir su vi sais ki tais 
pa mo kų kom po nen tais. Tai iš ryš ki na pa mo kos pla na vi mo ir 
or ga ni za vi mo kom po nen to įta ką vi sai me ni nio ug dy mo pa
mo kos ko ky bei. Ta čiau bū tent šis kom po nen tas yra vie nas iš 
dvie jų, ku rių ko ky bė me ni nio ug dy mo pa mo ko se per pas
ta ruo sius še še rius me tus sta tis tiš kai reikš min gai pra stė jo  
(2 len te lė). Tuo tar pu ge riau siai ver ti na mą pa mo kos kom po
nen tą – mo ky mo si ap lin ką – su ki tais pa mo kos kom po nen tais 
sie ja sil pniau si ry šiai. To dėl ga li ma da ry ti prie lai dą, kad ji da ro 
ma žes nę įta ką ben drai pa mo kos ko ky bei nei ki ti kom po nen tai.

3 lentelė. 2011–2016 m. meninio ugdymo pamokų komponentų koreliaciniai ryšiai pagrindiniame ugdyme

 

Pamokos 
planavimas ir 
organizavimas

Mokymas Mokymasis Pagalba 
mokiniui

Vertinimas Santykiai, 
tvarka, 
klasės 
valdymas

Mokymosi 
aplinka

Pasiekimai 
pamokoje

Pamokos planavimas ir 
organizavimas   0,74 0,59 0,60 0,63 0,58 0,52 0,67

Mokymas 0,74   0,70 0,65 0,62 0,61 0,55 0,61
Mokymasis 0,59 0,70   0,60 0,53 0,68 0,49 0,56
Pagalba mokiniui 0,60 0,65 0,60   0,61 0,54 0,44 0,57
Vertinimas 0,63 0,62 0,53 0,61   0,51 0,43 0,62
Santykiai, tvarka, klasės 
valdymas 0,58 0,61 0,68 0,54 0,51   0,51 0,52

Mokymosi aplinka 0,52 0,55 0,49 0,44 0,43 0,51   0,43

Pasiekimai pamokoje 0,67 0,61 0,56 0,57 0,62 0,52 0,43  

            – stiprus ryšys (nuo 0,7 iki 1);                 – vidutinis ryšys (nuo 0,5 iki 0,69);                   – silpnas ryšys (nuo 0,2 iki 0,49).
Šaltinis: NMVA

Ly gi nant skir tin gų me ni nio ug dy mo da ly kų pa mo kų ir ki
tų ug dy mo veik lų ver ti ni mo re zul ta tus ma ty ti, kad ge riau siai 
ver ti na mos ne for ma lio jo me ni nio ug dy mo veik los (4 len te lė). 
Šių veik lų ver ti ni mo re zul ta tui įta kos ga lė jo tu rė ti jų lanks tu
mas ug dy mo tu ri nio ir me to dų at žvil giu ir sa va no riš kas mo ki
nių pa si rin ki mas jas lan ky ti. 

Te at ro mo ky to jams ge riau siai se ka si pla nuo ti ir or ga ni zuo ti 
pa mo kas ir ki tas ug do mą sias veik las bei ap tar ti, api ben drin ti ir 
tik rin ti mo ki nių pa sie ki mus. Ir te at ro, ir šo kio mo ky to jams ge
riau siai se ka si kur ti ir puo se lė ti mo ky mo si ap lin ką. Dai lės mo ky

to jams sun kiau nei ki tų me ni nio ug dy mo da ly kų mo ky to jams 
se ka si or ga ni zuo ti mo ky mą, kur ti ge rus mo ky to jo ir mo ki nių 
san ty kius, tvar ką ir val dy ti kla sę, rū pin tis mo ky mo si ap lin ka. 
Mu zi kos mo ky to jams sun kiau nei ki tų me ni nio ug dy mo da
ly kų mo ky to jams se ka si or ga ni zuo ti mo ki nių mo ky mą si, teik
ti pa gal bą mo ki niui, ver tin ti mo ki nių pa sie ki mus bei pa žan gą, 
ap tar ti, api ben drin ti ir tik rin ti mo ki nių pa sie ki mus. Ir dai lės, ir 
mu zi kos mo ky to jams sun kiau nei ki tiems se ka si pla nuo ti ir or
ga ni zuo ti pa mo ką (4 len te lė).
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Ly gi nant me ni nio ug dy mo ko ky bę pa gal kla ses, ma ty ti, 
kad ge riau siai įver tin tos me ni nio ug dy mo pa mo kos, ves tos 5 

ir 10 kla sių mo ki niams, o že miau siais ba lais įver tin tos 9 kla sės 
mo ki niams ves tos pa mo kos (5 len te lė).

4 lentelė. 2011–2016 m. meninio ugdymo dalykų pamokų ir kitų veiklų komponentų kokybės vertinimas (pagrindinis ugdymas)

  Dailė Muzika Teatras Šokis Neformalusis meninis 
ugdymas

Pamokos planavimas ir organizavimas 2,29 2,29 2,67 2,54 2,66

Mokymas 2,51 2,54 2,67 2,83 2,95

Mokymasis 2,55 2,49 2,92 2,79 3,03

Pagalba mokiniui 2,53 2,21 2,50 2,42 2,88

Vertinimas 2,30 2,16 2,58 2,38 2,71

Santykiai, tvarka, klasės valdymas 2,57 2,66 2,92 2,63 3,15

Mokymosi aplinka 2,63 2,81 2,83 2,83 2,68

Pasiekimai pamokoje 2,16 2,07 2,58 2,33 2,52

Vidutinis įvertinimas 2,44 2,40 2,71 2,59 2,82

Šaltinis: NMVA
            – aukščiausios reikšmės;                 – žemiausios reikšmės.

5 lentelė. 2011–2016 m. meninio ugdymo pamokų komponentų kokybės vertinimas pagal klases (pagrindinis ugdymas)

5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė 9 klasė 10 klasė

Pamokos planavimas ir organizavimas 2,34 2,31 2,35 2,31 2,23 2,32

Mokymas 2,62 2,55 2,54 2,54 2,48 2,57

Mokymasis 2,62 2,55 2,55 2,51 2,44 2,57

Pagalba mokiniui 2,38 2,42 2,42 2,33 2,32 2,48

Vertinimas 2,29 2,29 2,26 2,21 2,20 2,26

Santykiai, tvarka, klasės valdymas 2,64 2,58 2,64 2,59 2,60 2,72

Mokymosi aplinka 2,75 2,71 2,74 2,68 2,69 2,80

Pasiekimai pamokoje 2,20 2,11 2,12 2,15 2,10 2,14

Vidutinis įvertinimas 2,48 2,44 2,45 2,41 2,38 2,48

Šaltinis: NMVA
            – aukščiausios reikšmės;                 – žemiausios reikšmės.

3 pav. Meninio ugdymo mokytojų, kurių pamokos 
buvo vertintos 2011–2016 m., pasiskirstymas 
pagal kvalifikacinę kategoriją

Ekspertas 49

Neturi pedagogo 
kvalifikacijos 31

Mokytojas 235

Vyresn. mokytojas 615

Metodininkas 554

Šaltinis: NMVA

Pa gal mo kyk los ti pą reikš min gi skir tu mai nu sta ty ti tik ver
ti nant mo ky mo si ap lin ką: ji ge riau siai įver tin ta pro gim na zi jo se 
(2,83 ba lo), pras čiau siai – vi du ri nė se mo kyk lo se (2,64 ba lo). 
Šiuos skir tu mus ga li pa aiš kin ti tai, kad pro gim na zi jos daž niau
siai yra did mies čių ir mies tų mo kyk los, tu rin čios dau giau mo
ki nių, to dėl gau na mas di des nis fi nan sa vi mas tei kia ga li my bę 
la biau pra tur tin ti mo kyk los ug dy mo ap lin ką. 

Pa gal kla sės dy dį sta tis tiš kai reikš min gi skir tu mai nu sta
ty ti ly gi nant 2 pa mo kos kom po nen tų ver ti ni mą: san ty kių, tvar
kos, kla sės val dy mo (ge riau siai įver tin ta kla sė se, kur mo kė si 1–8 
mo ki niai, pras čiau siai – kla sė se, kur mo kė si dau giau kaip 24 
mo ki niai) ir mo ky mo si ap lin kos (ge riau sias įver ti ni mas kla sė se, 
kur mo kė si dau giau kaip 24 mo ki niai, pras čiau siai – kla sė se, kur 
mo kė si 1–8 mo ki niai). 

2011–2016 m. bu vo ste bė tos 1484 mo ky to jų ves tos me
ni nio ug dy mo pa mo kos. Di džiau sią mo ky to jų da lį (79 proc.) 
su da rė tu rin tie ji vy res nio jo mo ky to jo ir mo ky to jo me to di nin ko 
kva li fi ka ci nes ka te go ri jas (3 pav.).

Iš ori nio ver ti ni mo duo me nys ro do, kad vi du ti nis įver ti ni
mas aukš čiau sias tų me ni nio ug dy mo pa mo kų, ku rias ve dė 
aukš čiau sias kva li fi ka ci nes ka te go ri jas tu rin tys mo ky to jai – me
to di nin kai ir eks per tai (vi du ti nis pa mo kos ver ti ni mas ati tin ka
mai 2,57 ir 2,88 ba lo). 

Ta čiau ir aukš tą kva li fi ka ci nę ka te go ri ją tu rin čių mo ky to jų 
ve da mų pa mo kų ko ky bė la bai ski ria si – net ket vir ta da lio mo

ky to jų eks per tų ir be veik pu sės mo ky to jų me to di nin kų ves tų 
pa mo kų įver ti ni mas yra že mes nis nei ben dras me ni nio ug dy
mo pa mo kų vi dur kis (4 pav.).
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Nuo 2015 m. iš orės ver tin to jai, ste bė da mi pa mo kas, įver
ti na ir tai, ko kia ug dy mo pa ra dig ma va do vau ja si mo ky to jas – 
tra di ci ne mo ky mo pa ra dig ma (ku riai bū din gas orien ta vi ma sis 
į re zul ta tą, dau giau sia dė me sio ski ria ma mo ky to jui, ku rio už
duo tis yra per teik ti ži nias ir nu ro dy ti mo ky mo si in struk ci jas), 
šiuo lai ki ne mo ky mo si pa ra dig ma (ku riai bū din gas orien ta vi
ma sis į mo ky mo si pro ce są ir dau giau sia dė me sio ski ria ma mo
ki niui, jam tiks lin gai su tei kia ma lais vė tap ti ug dy mo pro ce so 
kū rė ju, tu ri nio for muo to ju ir ver tin to ju) ar dar tik ban do ma 
dirb ti pa gal mo ky mo si pa ra dig mą, t. y. pa mo ko je pa ste bi ma kai 
ku rių šiai pa ra dig mai bū din gų bruo žų. 

Ver tin to jų nuo mo ne, me ni nio ug dy mo pa mo kos pa gal šį 
bruo žą neiš si ski ria iš ki tų mo ko mų jų da ly kų pa mo kų – apy tiks
liai 6 iš 10 ste bė tų me ni nio ug dy mo pa mo kų ve da mos va do
vau jan tis mo ky mo pa ra dig ma, 3 iš 10 pa mo kų ban do ma dirb ti 
pa gal mo ky mo si pa ra dig mą ir tik 1 iš 10 pa mo kų va do vau ja
ma si mo ky mo si pa ra dig ma (6 len te lė). 

Tų pa mo kų, ku rios bu vo pri skir tos mo ky mo pa ra dig mai, 
ir ben dras ver ti ni mas (2,13 ba lo), ir at ski rų pa mo kos kom po
nen tų ver ti ni mas bu vo sta tis tiš kai reikš min gai že mes ni nei tų 
pa mo kų, ku rios pri skir tos mo ky mo si pa ra dig mai (vi du ti nis jų 
ver ti ni mas 3,31 ba lo) ar ku rio se bu vo bent jau ban do ma dirb ti 
pa gal mo ky mo si pa ra dig mą (vi du ti nis jų ver ti ni mas 2,68 ba lo).

6 lentelė. Vertintų meninio ugdymo pamokų pasiskirstymas pagal vyraujančią ugdymo paradigmą (pagrindinis ugdymas)

Meninio ugdymo pamokos Kitos pamokos

Mokymo (tradicinė) paradigma 63,8 proc. (236 pamokos) 60,7 proc. (3451 pamoka)

Mokymosi (šiuolaikinė) paradigma 8,6 proc. (32 pamokos) 8,0 proc. (456 pamokos)

Bandoma dirbti pagal mokymosi paradigmą 27,6 proc. (102 pamokos) 31,3 proc. (1782 pamokos)

Šaltinis: NMVA

Ką vertintojai rekomenduoja 
tobulinti meninio ugdymo 
pamokose?

Po ste bė tos pa mo kos iš orės ver tin to jas su mo ky to ju ap ta
ria ir nu ro do ne ma žiau kaip 3 stip riuo sius ir ne dau giau kaip 
2 to bu lin ti nus pa mo kos as pek tus. 2015–2016 m. ver ti nant pa
grin di nio ug dy mo me ni nio ug dy mo pa mo kas daž niau siai kaip 
stip rie ji bu vo nu ro do mi as pek tai, su si ję su mo ky mu, mo ky mu
si ir mo ky mo si ap lin ka, o kaip to bu lin ti ni – su si ję su pa mo kos 
pla na vi mu ir or ga ni za vi mu, pa sie ki mais pa mo ko je ir ver ti ni mu  
(7, 8 len te lės).

Ver ti nant pa mo kų pla na vi mą ir or ga ni za vi mą dau giau sia 
už fik suo ta to bu lin ti nų at ve jų (24 iš 46), su si ju sių su pa mo kos 
už da vi nio kė li mu. Ga na daž nai už da vi nys yra men kai pa ma

tuo ja mas, ne orien tuo tas į re zul ta tą, ne kon kre tus ar per siau ras, 
ne de ran tis su me to dais. Ver ti nant lai ko va dy bą per pa mo kas 
pa ste bė ta, kad per daug lai ko su gaiš ta ma or ga ni za ci niams da
ly kams (pa vyz džiui, skirs ty mui gru pė mis), to dėl per ma žai jo 
lie ka re zul ta tų ap ta ri mui, api ben dri ni mui ir įsi ver ti ni mui. 

Mo ky mo kom po nen tui ten ka dau giau sia ver tin to jų už
fik suo tų stip rių jų at ve jų (69 at ve jai). Me ni nė ug do mo ji veik la 
kryp tin gai sie ja ma su gy ve ni mu, kas die ne ap lin ka, mo ki nių 
gy ve ni mo pa tir ti mi ir tu ri mo mis ži nio mis, pa si rink ti me to dai 
lei džia iš lai ky ti mo ki nių dar bin gu mą ir ska ti na ak ty vu mą. Tin
ka mai or ga ni zuo tas mo ky mas ska ti na ir ak ty vų mo ki nių mo ky
mą si (56 at ve jai) – ver tin to jai pa žy mi, kad dau gu ma mo ki nių 
ge ba sa va ran kiš kai at lik ti už duo tis, yra ak ty vūs, įsi trau kę į mo
ky mą si, ne bi jo klaus ti ir sie kia pa žan gos.

4 pav. Meninio ugdymo pamokų vertinimas pagal mokytojo kvalifikacinę kategoriją

38,7 proc.

61,3 proc.

30,4 proc. 42,4 proc. 54,2 proc. 73,5 proc.

69,6 proc. 57,6 proc. 45,8 proc. 26,5 proc.

Neturi pedagogo  
kvalifikacijos

Mokytojas Vyresn. mokytojas Metodininkas Ekspertas

Šaltinis: NMVA

ve
r
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7 lentelė. Stiprieji ir tobulintini meninio ugdymo pamokų komponentai (dalis proc.)

Tobulintini komponentai Stiprieji komponentai

Pamokos planavimas ir organizavimas 25,1 Mokymas 28,4

Pasiekimai pamokoje 23,8 Mokymasis 17,4

Vertinimas 14,2 Mokymosi aplinka 16,1

Mokymas 11,6 Santykiai, tvarka, klasės valdymas 11,8

Santykiai, tvarka, klasės valdymas 11,3 Vertinimas 8,1

Mokymasis 6,1 Pamokos planavimas ir organizavimas 7,5

Pagalba mokiniui 3,9 Pagalba mokiniui 7,3

Mokymosi aplinka 3,9 Pasiekimai pamokoje 3,4

Šaltinis: NMVA

8 lentelė. Tobulintini ir stiprieji meninio ugdymo pamokų aspektai (2015–2016 m.)

Tobulintini aspektai Atvejų 
skaičius Stiprieji aspektai

Pamokos planavimas ir organizavimas 
Neapibrėžtas pamokos uždavinys 24 8 Logiška pamokos struktūra 

Neracionalus ir neveiksmingas pamokos laiko naudojimas 16 6 Tinkamai suformuluotas uždavinys, derantis su veikla 

Netinkamas pamokos, mokytojo veiklos planavimas 4 4 Mokytojo veiklos planavimas 

Netinkama, nelogiška pamokos struktūra 2 1 Tinkamai organizuota pamoka

Mokymas 
Netinkami metodai 7 25 Mokymosi medžiagos aktualizavimas

Neaktualizuojama mokymosi medžiaga  4 21 Aiškinimo ir nurodymų vaizdumas, suprantamumas

Nederinamas individualus ir grupinis darbas 3 9 Tinkamas metodų parinkimas ir jų dermė

Per sunkios užduotys 2 4 Tinkamas mokytojo ir mokinių dialogas

Mokytojo dominavimas 1 4 Etnokultūros ir žmogiškųjų vertybių ugdymas

Neefektyvi dalykų integracija 1 3 Mokymo nuostata ugdyti kūrybingumą

Ugdomoji veikla skubota, nepakankamai efektyvi 1 3 Tarpdalykiniai integraciniai ryšiai

Mokymasis 
Mokiniams trūksta atsakomybės ir mokymosi motyvacijos 3 35 Mokinių aktyvumas ir savarankiškumas

Negebėjimas mokytis 3 13 Motyvacija mokytis ir atsakomybė už savo mokymąsi

8 Mokymasis bendradarbiaujant 

Pagalba mokiniui 
Užduočių ir veiklos nediferencijavimas 6 12 Mokytojo pagalba mokantis ir tikslingas konsultavimas 

Nepanaudojamas gabiųjų mokinių potencialas 1 5 Kiekvieno mokinio matymas 

4 Tinkamas ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas

 Vertinimas 
Neaiškūs vertinimo kriterijai 17 7 Mokiniai skatinami įsivertinti 

Neefektyvus formuojamasis vertinimas 3 7 Taikomas formuojamasis vertinimas

Netinkami vertinimo būdai ir jų dažnumas 2 5 Aiškūs vertinimo kriterijai

Neefektyvus vertinimas kaip ugdymas 2 2 Išmokimo stebėjimas 

 Santykiai, tvarka, klasės valdymas 
Susitarimų dėl drausmės ir tvarkos nesilaikymas 13 18 Geri, pagarbūs, geranoriški mokytojo ir mokinių santykiai 

Neefektyvus klasės valdymas 4 12 Šiltas mikroklimatas, palankus mokytis

Klasės mikroklimatas nepalankus mokytis 2 4 Aiškių susitarimų dėl drausmės laikymasis 

3 Klasės ir emocijų valdymas

 Mokymosi aplinka 
IKT priemonių stoka 2 22 Tikslingas naudojimasis mokymo priemonėmis

Aplinka nepritaikyta meninio ugdymo pamokoms 2 21 Tikslingas ir veiksmingas naudojimasis IKT

Neestetiška mokymosi aplinka 1 11 Mokytis tinkama aplinka ir patalpos 

Pasiekimai pamokoje 
Nestebima kiekvieno mokinio pažanga 15 6 Pamokos uždavinio ir apibendrinimo dermė

Apibendrinimas nesiejamas su pamokos uždaviniu 14 4 Pasiekimų pamokoje aptarimas

Neefektyvus pamokos apibendrinimas 14 2 Mokinių pažangos stebėjimas

Nepamatuojami ir neaptariami mokinių pasiekimai 10 1 Tikslingas išmokimo tikrinimas

Šaltinis: NMVA
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Stip rie ji pa gal bos mo ki niui kom po nen to as pek tai (21 at
ve jis) daž niau siai su si ję su po vei kį da ran čia in di vi du a lia pa gal
ba mo ki niui ir tiks lin gu kon sul ta vi mu, o to bu lin ti ni as pek tai  
(7 at ve jai) – su už duo čių di fe ren ci ja vi mu. 

Dau giau sia to bu lin ti nų ver ti ni mo kom po nen to as pek tų 
(24 at ve jai) su si ję su ver ti ni mo kri te ri jų for mu la vi mu – jie ne aiš
kūs, ne ap ta ria mi su mo ki niais ar ba vi sai ne nu ro do mi. Tarp stip
rių jų ver ti ni mo kom po nen to as pek tų (21 at ve jis) vy rau ja mo ki
nių ska ti ni mas pa tiems įsi ver tin ti sa vo pa sie ki mus ir for muo ja
mo jo ver ti ni mo tai ky mas – mo ki niai daž nai gi ria mi, ska ti na mi 
pa si ti kė ti sa vo jė go mis, pa brė žia ma mo ki nių mo ky mo si sėk mė.

Ver ti nant san ty kių, tvar kos ir kla sės val dy mo kom po nen
tą daž niau fik suo ti stip rie ji as pek tai (37 at ve jai) – šil ti, nuo šir
dūs ir ben druo me niš ki mo ky to jų ir mo ki nių san ty kiai, pa de
dan tys kur ti ge rą mik ro kli ma tą kla sė je ir dar bin gą at mo sfe rą. 
Tarp to bu lin ti nų as pek tų daž niau siai mi ni ma aiš kių su si ta ri mų 
dėl draus mės ir jų lai ky mo si sto ka. Draus mės ir tvar kos su si ta
ri mų for mu la vi mas ir ap ta ri mas su mo ki niais pa dė tų ge rin ti 
kla sės val dy mą, ra cio na liau ir veiks min giau nau do ti pa mo kos 
lai ką, su da ry tų pa lan kes nes są ly gas mo ky tis.

Ver ti nant mo ky mo si ap lin kos kom po nen tą fik suo ta ab so
liu ti dau gu ma stip rių jų as pek tų (54 at ve jai) – mo ky mo si prie
mo nių ir in for ma ci jos šal ti nių gau sa, tiks lin gas ir veiks min gas 
nau do ji ma sis in for ma ci nė mis tech no lo gi jo mis ir jau kios bei es
te tiš kos ap lin kos pri tai ky mas sėk min gam me ni niam ug dy mui.  

Ver ti nant pasie ki mų pa mo ko je kom po nen tą nu sta ty ti to
bu lin ti ni as pek tai (53 at ve jai) pa pras tai su si ję su tuo, kad nė ra 
ste bi ma as me ni nė kiek vie no mo ki nio pa žan ga, į pa mo kos re
zul ta tų ap ta ri mą nė ra įtrau kia mi mo ki niai, nė ra ap ta ria ma, kas 
pa mo ko je pa vy ko, kas ne. Ga na daž nai ne sėk min gas pa mo kos 
pa sie ki mų api ben dri ni mas yra su si jęs su ne tin ka mu pa mo kos 
už da vi nio for mu la vi mu – jei pa mo kos už da vi nys bu vo ne kon

kre tus, ne lei džian tis pa tik rin ti mo ki nių pa sie ki mų ar pa ly gin ti 
jų su iš si kel tu už da vi niu, tai ir api ben dri nant pa mo ką sun ku pa
ro dy ti pa mo kos pra džios ir pa bai gos ry šį.

Ir kie ky bi nė, ir ko ky bi nė duo me nų ana li zė pa tvir ti na, kad 
pa grin di nio ug dy mo lyg me ny je me ni nio ug dy mo mo ky to
jams ge riau siai se ka si pa ruoš ti ir pri tai ky ti mo ky mo si ap lin ką, 
kur ti ir pa lai ky ti pa mo ko je ge rus mo ky to jo ir mo ki nių san ty
kius, tvar ką ir val dy ti kla sę, or ga ni zuo ti mo ky mą ir ska tin ti bei 
pa lai ky ti mo ki nių mo ky mą si. 

Tuo tar pu sil pnie ji ir la biau siai to bu lin ti ni pa mo kų kom po
nen tai yra pa sie ki mai pa mo ko je, jų ver ti ni mas ir pa mo kos pla na vi
mas ir or ga ni za vi mas. Pas ta ro jo kom po nen to di džiau sia to bu lin
ti nų at ve jų da lis yra su si ju si su pa mo kos už da vi nio for mu la vi mu. 
Tai ro do, kad pa čiam mo ky to jui ne tu rint aiš kaus ir mo ki niams su
pran ta mo mo ky mo(si) už da vi nio yra su dė tin ga tin ka mai įver tin ti 
mo ki nių pa sie ki mus ir api ben drin ti pa mo kos re zul ta tus. Pa mo
kos pla na vi mas ir or ga ni za vi mas yra stip riau siais ry šiais su si jęs 
su vi sais ki tais pa mo kos kom po nen tais, to dėl tu ri di de lės įta kos 
vi sai pa mo kos ko ky bei. Ta čiau bū tent šio kom po nen to ko ky bė 
per pas ta ruo sius še še rius me tus reikš min gai pra stė jo. To dėl į me
ni nio ug dy mo pa mo kų pla na vi mo ir or ga ni za vi mo to bu li ni mą 
bū ti na at kreip ti dė me sį ir na cio na li niu lyg me niu.

Vals ty bės lyg me niu ug dy mo tu ri nį api brė žia Ben dro sios 
pro gra mos, o mo kyk los ir mo ky to jai, jo mis va do vau da mie si, 
for muo ja mo kyk los ir kla sės lyg mens ug dy mo tu ri nį, pri tai
ky da mi jį pa gal kla sių ir mo ki nių po rei kius taip, kad mo ki niai 
pa gal sa vo iš ga les pa siek tų kuo ge res nius re zul ta tus. To dėl 
Ben drų jų pro gra mų at nau ji ni mas, pa tei ki mas aiš kes ne ir mo
ky to jams nau do tis pa to ges ne for ma ir kryp tin gas pe da go gų 
pla na vi mo kom pe ten ci jų to bu li ni mas ga lė tų bū ti svar bios 
veik los kryp tys sie kiant ge rin ti pa grin di nio ug dy mo lyg mens 
me ni nio ug dy mo ko ky bę.

1.  2013 me tų me nų mo kyk li nio bran dos eg za mi no dar bų 
ana li zė. Eks per tų iš va dos. http://www.nec.lt/fai lai/4071_
Me nu_bran dos_eg za mi no_ana li zes_eks per tu_is va dos.pdf.

2. Gir dzi jaus kie nė R. Ne mu zi ki niai mu zi kos mo ky mo si re zul
ta tai Kn. Kū ry biš kas mo ky to jas – kū ry biš ki mo ki niai. Klai pė
da: Klai pė dos uni ver si te to lei dyk la, 2016, p. 49–55.

3. Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2008 m. 
rug pjū čio 26 d. įsa ky mas Nr. ISAK2433 „Dėl Pra di nio ir pa
grin di nio ug dy mo ben drų jų pro gra mų pa tvir ti ni mo“. 

4. Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2013 m. 
spa lio 18 d. įsa ky mas Nr. V972 „Dėl Ne for ma lio jo vai kų 
švie ti mo fi nan sa vi mo to bu li ni mo veiks mų pla no 2014–
2016 m. pa tvir ti ni mo“.

5. Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2015 m. 
sau sio 27 d. įsa ky mas Nr. V48 „Dėl Re ko men da ci jų dėl me
ni nio for ma lų jį švie ti mą pa pil dan čio ug dy mo pro gra mų 
ren gi mo ir įgy ven di ni mo pa tvir ti ni mo“.

6. Me nų bran dos eg za mi no pro gra ma. Ug dy mo plė to tės 
cen tras. 2011. http://www.upc.smm.lt/ug dy mas/bep/fai
lai/2013/1.14_Me nu_BEP_ak tu a li_re dak ci ja_130107.
pdf.

7. Win ner E., Gold stein T., Vin centLanc rin S. Art for Art‘s Sa
ke?: The Im pact of Arts Edu ca tion. – Edu ca tio nal Re se arch 
and In no va tion, OECD Pub lis hing. 2013.
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ŠVIETIMO PROBLEMOS ANALIZĖ – Švietimo ir mokslo ministerijos 
leidinių serija, skirta politikams, savivaldybių švietimo padalinių speci
alistams, mokyklos bendruomenei ir plačiajai visuomenei, nušviečianti 
kylančias ir sprendžiamas švietimo problemas. Leidiniai skelbiami inter
nete adresais: http://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tyrimaiiranali
zes/svietimoproblemosanalizes/2012metu; http://www.sac.smm.lt/
index.php?id=36.
Pasiūlymus, pastabas, komentarus prašome siųsti Švietimo ir mokslo 
ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjui Ričardui Ališauskui 
(ricardas.alisauskas@smm.lt). Autorius, norinčius publikuoti savo pa
rengtas analizes, prašome kreiptis į Švietimo ir mokslo ministerijos Stra
teginių programų skyriaus vyriausiąją specialistę Jūratę VosylytęAbro
maitienę (jurate.vosylyteabromaitiene@smm.lt, tel. (8 5) 219 1121).

Analizę parengė dr. Rima Zablackė, Nacionalinės mokyklų vertinimo 
agentūros Švietimo politikos analizės skyriaus metodininkė.
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