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Vilniaus Algirdo muzikos mokyklа 

 

MUZIKOS EDUKACINIS PROJEKTAS 

 „Mokinys ir Mokytojas“ 

 

NUOSTATAI  
 

ANOTACIJA 

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos 2022 metais vykdomas projektas „Mokinys ir mokytojas“ – 

apjungs bendrai meninei ir koncertinei veiklai dalyvius iš Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos, 

Naujosios Vilnios muzikos mokyklos ir Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos,  skatins mokinių-

mokytojų kūrybinį dialogą, užmegs ir plėtos bendradarbiavimo ryšius tarp švietimo įstaigų. 

 

 

PROJEKTO ORGANIZATORIUS 

 Vilniaus Algirdo muzikos mokykla 
 

 

PROJEKTO PARTNERIAI   

 Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla 

 Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla 

 Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka 
 

 

TIKSLAS  

 Puoselėti mokinių kartu su mokytojais solo/ansamblinio muzikavimo tradicijas, plėtoti 
mokinio-mokytojo abipusio kūrybiško muzikinio bendradarbiavimo patirtį ir sceninę 

saviraišką, diegti motyvuojančias ugdymo(si) formas mokytojo pavyzdžiu.  

 

UŽDAVINIAI  

 Plėtoti mokinių atlikėjišką meistriškumą, sudarant sąlygas muzikuoti kartu su 

profesionaliais atlikėjais – mokytojais. 

 Skatinti kūrybišką mokinio-mokytojo bendradarbiavimą/dialogą, įvairinant ugdymo(si) 
formas ir taip motyvuojant mokinį siekti aukštesnių meninių tikslų. 

 Sudaryti galimybę jauniesiems atlikėjams įgyti sceninio atlikimo patirties įvairiose 
viešosiose koncertinėse erdvėse. 

 Plėtoti dalykines mokytojų kompetencijas bei kūrybiškumą, praturtinant repertuarą 
mokytojo pritaikytais/aranžuotais ansambliniais kūriniais. 

 Puoselėti bendradarbiavimą bei gerosios patirties sklaidą tarp švietimo įstaigų.  

 

DALYVIAI IR PROGRAMA 

 Projekte dalyvauja Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos, Vilniaus Naujosios Vilnios 
muzikos mokyklos ir Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos styginių ir pučiamųjų 

metodinių grupių mokiniai ir mokytojai.  



 Dalyviai – mokiniai ir mokytojai – atlieka instrumentinę muziką: 

 po vieną solo koncertinį numerį* 

 ansamblinį koncertinį numerį, kuriame dalyvauja mokinys (-iai) su mokytoju** 
 

 

RENGINIO VIETA IR LAIKAS 

 Renginys vyks 2022-05-10 Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje.  

 Dalyvių paraiškos pateikiamos iki 2022-05-01, paraiškos nuoroda: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcpxoKsojk3r8wWm6HsOGxYIb7qGpklS

2LosGEt2FhGJOy4g/viewform?usp=sf_link 

 

Visi projekto-festivalio dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanojami padėkos raštais. 

Vyriausybei dėl pandemijos uždraudus/apribojus viešus renginius, projekto renginys gali būti 

nukeltas arba organizuojamas nuotoliniu būdu. Šiuo atveju organizavimo tvarka ir sąlygos bus 

patikslintos atskiru pranešimu.  

 

 

PROJEKTO KURATORIAI: 

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos direktorė Daina Rakšnienė 

  Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Tomkevičienė     

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Viktorija Jakštienė 

 

 

PROJEKTO AUTORIAI IR KOORDINATORIAI: 

 Idėjos autorės Silvija Vaitkevičiūtė, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytoja, Kauno 
miesto simfoninio orkestro artistė. 

 Vilma Pečiukonytė, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos koncertmeisterė, Nacionalinės 
       M. K. Čiurlionio menų mokyklos vyresnioji mokytoja. 
 Ignė Pikalavičiūtė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytoja, Šv. Kristoforo 

kamerinio orkestro artistė. 
 Tomas Karka, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos vyresnysis mokytojas, 

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestro artistas. 

 Jurga Kauzonienė, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos kultūrinių 

renginių organizatorė. 

 

 

Išsami renginio informacija bei programa bus skelbiama adresu www.vamm.lt, Vilniaus Algirdo 

muzikos mokyklos Facebook paskyroje bei siunčiama el. paštu dalyviams. 

 

Pasiteiravimui – el. paštas: mokinysirmokytojas@gmail.com 

Silvija Vaitkevičiūtė – tel. +37068608740,  

Vilma Pečiukonytė – tel. +37061009963. 
 
 
Užpildydami dalyvio anketą sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys, renginio nuotraukos bei 
įrašai gali būti viešinami organizatorių nuožiūra. 
 
 
 
*po vieną solo kūrinį atlieka ir mokinys, ir mokytojas.  
**ansambliniame numeryje kartu su mokiniu (-iais) dalyvauti turi ir mokytojas.  
***Mokinio(-ių) - Mokytojo atliekamose solo ar ansamblio koncertinėse programose gali dalyvauti 
koncertmeisteris. 
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