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Punsko muzikos mokykla buvo įkurta didelių daugelio to krašto lietuvių inteligentijos 

atstovų pastangų dėka, augant profesionalių muzikantų poreikiui. 

Buvo siekiama, kad lietuviška muzika skambėtų ne tik liaudies muzikantų atlikime, bet  

jos galėtų mokytis muzikos mokykloje miestelio ir apylinkių vaikai. Pirmosioms fortepijono  

pamokoms buvo ieškomi specialistai iš Lietuvos. 

Darbas kaimo vietovėse yra gana specifiškas. Daugelis moksleivių neturi galimybės 

įsigyti instrumento ,todėl atsiranda mokymo sunkumų, reikalaujančių individualios metodikos 

taikymo. Mokiniams reikia tokios muzikinės literatūros, kuri būtų pakankamai aiški, padėtų 

suprasti muzikinį turinį ir skatintų savarankiškai mokytis. 

Didelis dėmesys skiriamas pamokos atmosferai, derinami lietuvių ir lenkų kompozitorių 

kūriniai. Siekiama, kad didesnę mažųjų pianistų repertuaro dalį sudarytų kūrinėliai, parašyti 

lietuvių liaudies dainų, šokių, ratelių temomis, kas atskleistų liaudies muzikos grožį, meninę 

vertę ir svarbą būsimos asmenybės formavime muzikinio ugdymo procese. 

Tai atskleidžia ir plačias liaudiškumo interpretacijos galimybes šiandienos kontekste. 

Punsko muzikos mokykla yra neatsiejamai susijusi ir su lenkiška muzika, nes dalis 

mokinių yra lenkų tautybės arba gyvena mišriose šeimose. Vienas iš populiariausių muzikinės 

literatūros pavyzdžių yra J. Garscios fortepijoninės pjesės. 

J. Garscios pradžiamokslis. Ugdymo ypatumai ir dėsningumas.  

 

 



MUZIKOS MOKYKLOS FORTEPIJONO KLASĖS MOKYTOJO 

KOMPETENCIJOS ATITIKMUO 2018M.GEGUŽĖS 22 D. EUROPOS 

SĄJUNGOS POSĖDŽIO NUTARČIAI-,,MOKYTIS VISĄ GYVENIMĄ” 

Boženna Szumska- Niewiadomska 

Augustavo E. Mlynarskio I laipsnio muzikos mokykla 

 

Pamokos muzikos mokykloje atitinka jauno žmogaus (vaiko) psichologinius ir etinius 

poreikius. Pamokos vysto pagrindines vaiko menines savybes, kurios yra apibrėžtos Europos 

sąjungos nutarimuose,-vaiko vystymasis iki 10 metų amžiaus, panaudojant XXI-o amžiaus 

literatūrą fortepijonui. Atkreipiamas ypatingas dėmesys į jautrumą, ekspresiją ir teisingą požiūri į 

mokslą. 

Darbas su vaikais muzikos mokykloje, ypač vidutinėje ir vėlyvoje vaikystėje, ugdo 

bendrąsias kompetencijas, poreikį mokytis ,pažinti save per muziką... 

 
 

Z KARTOS FORTEPIJONO PAMOKOS. KAIP PEDAGOGINIUS IŠŠŪKIUS 

PAVERSTI PATRAUKLIU KŪRYBINIU PROCESU 
Ina Vaičienė 

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla ,,Varpelis“ 

Kauno Juozo Gruodžio konservatorija 

 

 
 Dauguma Z kartos charakteristikos dedamųjų (greito rezultato siekis, dėmesingumo ir 

koncentracijos stoka, paviršutiniškumas mąstyme) disonuoja su savybėmis, kurių reikia mokantis 

skambinti fortepijonu. Būtent: ilgalaikės koncentracijos, kantrybės, ištvermės, gebėjimo 

įsigilinti, ilgos kelionės iki rezultato. 

 Šis disonansas – iššūkis pedagogui ir mokiniui. Netgi – iššūkiai. Kaip dirbti? Ar visos 

senos tiesos nuvertėjo? 

 Visgi, jaunimas yra toks, kokiame pasaulyje gyvena, kokia jų aplinka. Pedagogai – taip 

pat šios aplinkos dalis. Gerai įsigilinus, mes, pedagogai, taip pat keičiamės: skubam, vienu metu 

daug norim ir daug darom, blaškomės, dažnai esam nekantrūs. Tačiau mus palaiko dar jaunystėje 

suformuoti darbiniai požiūriai ir profesiniai įgūdžiai . 

 Psichologiniai tyrimai rodo, kad, deja, dabartinė jaunoji karta yra viena nelaimingiausių 

(netgi teigiama,- nelaimingiausia). Jie jaučia gilią atskirtį, vienatvę, pilnatvės ir prasmės stoką, 



jaučiasi nesuprasti, neišklausyti. Dėl to labai svarbu rasti priemones padėti mokiniams įveikti 

minėtas jausenas, tapti stipriomis , kūrybingomis ir laimingomis asmenybėmis. 

 Tokioje situacijoje iššūkiu tampa ne tiek mokymo procesas, kiek užsilikęs rutininis 

požiūris į pedagogo darbą (kuris jį labai slegia ir taip pat daro nelaimingu), kai apie mokytojo ir 

mokyklos darbą sprendžiama pagal renginių, laimėjimų statistiką, kai perdėtai taikomasi prie 

mokinių ir ypač – jų tėvų  pretenzijų ar reaguojama į dažnai nepagrįstus priekaištus. 

Lietuvos fortepijono pedagogika turi stiprų potencialą, puikų įdirbį. Didžiausia sėkmė 

lydi pedagogus, gebančius kūrybingai derinti senus, patikrintus metodus su naujais požiūriais į 

mokymą kaip procesą, į mokinį kaip asmenybę. Svarbu ne vien pasiekimai, bet ir tai,  kad ir 

kelias į sėkmę teiktų džiaugsmą, būtų patrauklus tiek mokiniui, tiek mokytojui. Juk Muzika to 

verta. 

 

ŠIUOLAIKINĖS MUZIKOS MOKYKLOS BEI FORTEPIJONO 

DĖSTYMO  AKTUALIJOS 
Vyr. mokytoja Zinaida Sivakova 

Kauno 1- oji muzikos mokykla 

 

Nuo seniausių laikų muzikinis lavinimas buvo naudojamas  jaunos kartos ugdymui. Jo 

svarbą lėmė bendrieji pedagoginiai tikslai, kuriuos kiekviena epocha kėlė savo visuomenės 

klasėms ar grupėms. 

Trečiojo tūkstantmečio pradžioje formuojasi naujas išsilavinusio žmogaus įvaizdis: tai 

laisvo mąstymo asmenybė, suvokianti save ir savo vietą pasaulyje. Taigi modernios mokyklos 

tikslas turėtu būti asmenybės ugdymas, atskleidžiant ir lavinant jos ypatumus. Sparčiai 

besikeičiančioje šiuolaikinėje visuomenėje įgyvendinti šiuos tikslus reikalingos naujos idėjos 

švietimo srityje.  

Retrospektyvinis žvilgsnis į muzikos mokyklų formavimosi ir funkcionavimo principus 

leidžia pastebėti laipsniško profesionalaus muzikinio ugdymo  atsisakymo tendenciją. Dabar 

mūsų tikslas išugdyti muzikos mylėtojus, turinčius kūrybiškumo įgūdžius,  galinčius 

savarankiškai  išnagrinėti ir išmokti muzikinį kūrinį, sugebančius parinkti melodiją ir 

akompanimentą . Kodėl taip atsitinka, kad net sėkmingai baigę muzikos mokyklą mokiniai 

neprisėda prie instrumento, nesilanko koncertuose? Greičiausiai todėl, kad per ilgus mokymosi 

metus  užuot pamilę muziką,  buvo kurstomi jos nekęsti . Mokintis groti bet kuriuo muzikiniu 

instrumentu yra sunkus darbas. Tačiau dauguma lankančių muzikos mokyklas nesiruošia tapti 



profesionaliais muzikantais. Jie turi kitų pomėgių visiškai nesusijusių su muzika. Gal būtų 

geriau, kad tokiems vaikams būtų kitokios muzikos mokyklos – tiesiog suteikiančios muzikinių 

žinių, supažindinančios su klasikinės muzikos pasaulių. Tada mes turėtume daug daugiau 

kultūringų ir išsilavinusių žmonių, suprantančių ir mėgstančių klasikinę muziką, turinčių gerą 

muzikinį skonį.  

Šiandien muzikinėje pedagogikoje vyksta prioritetų kaita, kinta tradiciniai darbo su 

vaikais metodai. Šį procesą lydi ne tik tradicinių pedagoginių technologijų pakeitimas 

naujoviškomis. Visų pirma, tai yra švietimo tikslų ir vertybių peržiūra, perėjimas  iš autokratinių 

mokytojo ir mokinio santykių į lygiavertės partnerystės ir aktyvaus bendradarbiavimo ugdymo 

procese. Pažvelgti į kiekvieno mokinio vidinį pasaulį ir atskleisti jo kūrybinę individualybę yra 

pagrindinė muzikos mokyklos pedagogo užduotis, kuria padeda išspręsti šiuolaikinės edukacinės 

technologijos.  

Mokymas groti fortepijonu yra viena iš konservatyviausių pedagogikos sričių. Čia  daug 

neabejotinų  autoritetų, o mokymo metodika nesikeičia daugelį metų. Tačiau pastaruoju metu 

pastebima mokymo programų atnaujinimo tendencija. Tokio proceso poreikis žinomas 

kiekvienam fortepijono mokytojui. Šiuolaikinės muzikinės pedagoginės praktikos realijos rodo, 

kad reikia atnaujinti ne tik mokymo priemonių turinį, bet ir arsenalą.   

Be jokios abejonės, klasikinės muzikos pedagogikos pagrindas turi likti nepajudinamas. 

Šiuolaikinės mokymo priemonės turėtų jį tik papildyti, paįvairinti, priartinti prie dabartinių 

visuomenės realijų. Nereikia iš esmės keisti programos. Naujovės greičiausiai turėtų būti skirtos 

papildyti ir atnaujinti visą fortepijono mokymosi kursą. Pvz,: įtraukti naujus dalykus, galbūt 

susijusius su muzikine informatika, taip pat sukurti integracines programas, atskleidžiančias 

įvairių muzikos sričių ryšį.  

Šiuolaikinėje pedagogikoje vyksta naujų efektyvių vaikų  lavinimo būdų kūrimas, sudarant 

sąlygas jų intelektualiam ir kūrybiniam augimui. Atsirado naujos informacinės technologijos, 

kurios optimizuoja ir individualizuoja ugdymo procesą.  Tobuliausia  modernia priemone galima 

laikyti kompiuterį. Fortepijono mokytojas gali naudoti savo darbe tai, kas jam tinka: 

•  švietimo šaltinius, susijusius su informacija  dominančia tema:	

            Yra daugybė svetainių ne tik apie klasikinę muziką, bet ir apie grojimo fortepijonu mokymo 

metodiką. Taip pat galima naudotis elektroninėmis  enciklopedijomis, gaidų 

portalais.                                                              

• garso ir vaizdo tinklo ištekliai (nuotraukos, skaidrės vaizdo įrašai, filmai):	

            Mokymo medžiagą skaidrių, prezentacijų forma gali sudaryti pats mokytojas. Dėl savo 

specifikos fortepijono pamokose negalima pateikti elektroninių mokymo ir metodinių rinkinių, 



tačiau tam tikrus savo pasiekimus įvairiomis temomis galima išsaugoti, papildyti ir panaudoti 

būsimame darbe. Kompiuteryje galite užpildyti ir susikurti savo garso ir vaizdo bibliotekas, 

kaupti, išsaugoti ir perduoti informaciją. 

Technologinė pažanga davė mums ne tik informacinio pobūdžio švietimo priemones. Ji 

nuolat atnaujina ir muzikos instrumentus. Fortepijono mokytojas privalo žinoti apie elektroninius 

instrumentus, juo labiau kad šie  jau turi savybių, kurias galima sėkmingai  naudoti klasėje ir 

atliekant namų darbus. Elektroninis pianinas turi daug privalumų: 

            1.Gražus natūralus garsas, puiki dinamika ir kintanti tembro spalva visuose registruose. 

            2.Šiuolaikinių elektroninių Instrumentų klavišų prietaisas yra labai artimas akustiniam. Jie turi 

specialų mechanizmą imituojanti natūralią klavišų mechaniką. 

            3.Jie lengvi, patogus transportuoti.  

            4. Nereikalauja derinimo. Jiems būdingas mažas jautrumas mikroklimato pokyčiams.  

            5. Galimybė naudotis su ausinėmis. 

             Priklausomai nuo modelio yra ir kitų naudingų funkcijų: integruotas metronomas, 

galimybė prisijungti prie  kompiuterio, įrašymo funkcija ir t.t. Pastarąją galima pasinaudoti 

grojant ansamblį. Galima aptikti funkcijas skatinančias kūrybingumą- galimybė keisti skambesį į 

vargonų, klavesino, vibrofono ir kt. Galima atkurti erdvinę akustiką. Apie sintezatorių galima 

paminėti kaip apie priemonę, galinčią sudominti vaiką ir paskatinti jį groti pianinu. 

Mokymasis groti visada turėjo tam tikrą profesinę kryptį. Dabartinis gyvenimas praplečia 

muzikinių žinių pritaikymo sferą. Be to diktuoja platesnio, įvairiapusio  muzikinio išsilavinimo 

poreikį. Šiuolaikinis muzikinis ugdymas turėtų ne tik suteikti pagrindinių žinių ir įgūdžių, bet ir 

tikslingai ugdyti  kūrybiškumą ir skatinti savarankiškumą. Laikydamiesi šio požiūrio, mokytojai 

negali išsiversti be šiuolaikinių techninių priemonių naudojimo. Štai kodėl dabartiniam 

mokytojui nepakanka turėti tik profesinių įgūdžių. Jam būtina gauti naujos informacijos, toliau 

mokytis, tobulėti, atrasti naujus savo dalyko aspektus, stengtis „neatsilikti nuo laiko“.  

  Šiuolaikinių technologijų naudojimas muzikos ugdymo procese leidžia mokytojui 

kokybiškai pakeisti mokymo turinį, metodus ir formas, modernizuoti  darbo būdus. Naujosios 

informacinės technologijos optimizuoja ugdymo procesą, leidžia rasti individualią metodiką 

orientuota į kiekvieną vaiką. Mokymo priemonių individualizavimas yra pirminis žingsnis 

ugdymo proceso efektyvumo gerinimo link. Muzikos mokyklos su individualia  fortepijono 

dėstymo sistema, turi  puikių galimybių prisitaikyti prie kintančių visuomenės poreikių ir 

laikmečio iššūkių ir sukurti naują humanistinės orientacijos ir  asmenybės ugdymo  mokymosi 

modelį.  

 



 

„GABŪS VAIKAI. KAIP JUOS ATPAŽINTI“ 

Mokytoja metodininkė Jolanta Snudaitienė 

Kauno 1- oji muzikos mokykla 

 

Lietuvoje gabūs vaikai tik dabar pradeda sulaukti dėmesio, nors daugelyje pasaulio šalių 

tokie vaikai priskiriami ypatingų vaikų grupei, kuriems taikomos specialios mokymo programos, 

veikia įvairios organizacijos, vienijančios gabius vaikus, jų tėvus ir visus specialistus, dirbančius 

šioje srityje.  

Žmogaus gabumai yra įgimti, tačiau jie nėra statiški - jie kinta, vystosi žmogaus 

praktinėje veikloje. Jei įgimti gabumai nelavinami ir neplėtojami, jie negali pasireikšti. Iki šiol 

nėra bendros gabumų sampratos, nėra ir visuotinai pripažįstamo gabių vaikų ypatybių 

apibrėžimo. Gabumai apibrėžiami kaip individualios psichologinės žmogaus savybės, lemiančios 

vienokios ar kitokios jo veiklos sėkmę. Norint atpažinti gabius vaikus, reikia atsakyti į klausimą, 

kas yra gabumai ir kokius vaikus laikome gabiais.  

Atpažinti vaiko gabumus ir įvertinti jo gebėjimus yra gana sudėtingas uždavinys, 

keliantis daug  klausimų ir diskusijų. Vieni vaikai pasižymi išskirtiniais gebėjimais daugelyje 

sričių, kitų vaikų gabumai aiškiai pastebimi tik vienoje srityje. Yra vaikų, kurių gabumai 

išryškėja vaikystėje, kitų vaikų pastebimi tik suaugus. Būna ir taip, kad vaikas, išsiskyręs 

nepaprastais gebėjimais vaikystėje, užaugęs niekuo neišsiskiria iš kitų. Gabiam vaikui 

būdingomis savybėmis gali pasižymėti ir kiti vaikai, bet gabus vaikas tokių bruožų turės daugiau. 

Gabūs vaikai neretai pasižymi kūrybingumu: lengvai kuria ir pateikia naujas idėjas, mąsto 

lanksčiai, turi lakią vaizduotę, daug fantazuoja, yra intelektualiai žaismingi ir emociškai jautrūs. 

Gabūs vaikai įprastai turi gebėjimus vadovauti: jie lengvai bendrauja, pasitiki 

savimi bendraudami  su bendraamžiais ir su suaugusiais, greitai ir gerai orientuojasi 

situacijoje, yra atsakingi, organizuoja ir planuoja veiklą, duodami aiškius nurodymus 

kitiems. 

JAV mokslininkai G. T. Bettsas ir M. Neihartas apibendrino kelerius metus darytus 

tyrimus ir sukūrė teorinį modelį, kuriame išskyrė šešis gabių vaikų tipus. Gabūs vaikai buvo 

suskirstyti pagal elgseną, jausmus bei  poreikius. Mokslininkai aprašė, kaip atpažinti skirtingų  

tipų gabius vaikus, kuo jie išsiskiria iš bendraamžių, kaip bendrauja su tėvais ir mokytojais, 

kokia geriausia pagalba ir parama jiems būtų taikoma mokykloje. Kokie sunkumai iškyla 

gabiems vaikams mokykloje? Net pusės vaikų gabumų mokytojai nepastebi. Sunkiausiai 



atpažįstami nestandartinio mąstymo vaikai, kurių gebėjimai nėra lengvai pastebimi. Sunku 

atskirti ir gabų mokinį nuo gerai besimokančio mokinio, ypač, kai ir vienas, ir kitas rodo aukštus 

akademinius pasiekimus. Bet gerai besimokantys ir gabūs mokiniai yra skirtingi, unikalūs, 

turintys kitokius gebėjimus, kitokį potencialą bei savitus poreikius.  

Gabiems vaikams turi būti skiriamas išskirtinis dėmesys. Jei mokymo programa nėra 

pakankamai sudėtinga ir įdomi, jei jiems pateikiamos užduotys yra pernelyg paprastos ar joms 

atlikti skiriama per daug laiko, gabiems mokiniams greitai tampa nuobodu. Nuobodžiaujantys 

gabūs vaikai bus menkai susidomėję mokymo programa ir pamokomis. Ir mokinio elgesys, 

kylantis iš nuobodulio, gali būti interpretuojamas kaip elgesio problemos, o ne kaip 

nuobodžiaujančio vaiko elgesys.  

Mums, mokytojams, labai svarbu suvokti, kad tinkamas mokinio gabumų įvertinimas ir 

kryptingas šių gebėjimų plėtojimas nulemia augančio žmogaus ir asmenybės savijautą: savęs 

vertinimą, elgesį bei motyvaciją. 

	

MUZIKOS IR JOGOS SĄSAJOS XXI A. PSICHOLOGINIŲ IR FIZINIŲ 
TECHNIKŲ SINTEZĖS VEIKSMINGUMAS 

 
Sigutė Mikalauskaitė-Garšanovė 

 
Kauno Vyturio gimnazija, Muzikos skyrius  

 

Įžanga. Užmaršumas ir dėmesio stoka, koncentracijos nebuvimas bei koordinacijos 

sutrikimai šiais laikais yra daugybės žmonių problema. Nesibaigiantys darbai, nuolatinis 

skubėjimas, greitas bėgimas. Galvoje sukasi įvairios mintys ir itin daug informacijos, kuri 

užgožia kitus reikšmingus ir ne mažiau svarbius dalykus, kaip savireguliacija, saviugda, fizinės 

būklės stabilumas, psichologinio komforto būsena ir kt. Pradeda kamuoti nerimas. Atmintis ir 

koncentracija tarpusavyje glaudžiai susiję, todėl  stokodami dėmesio, negalėsime nieko atsiminti 

bei atlikti.  

Vaikai šiuo atveju taip pat ne išimtis. Vaikų pasaulis - tai nuolatinis aplinkos pažinimas - 

be stereotipų, išankstinės nuomonės. Jie džiaugiasi paprastais dalykais ir mėgaujasi šia diena. 

Tačiau augimas šiuolaikiniame sociume uždeda negatyvų antspaudą vystymuisi ir mąstymui. 

Kartais aplinka „primeta" klaidingas vertybes ir stereotipus. Tuomet vaikas netenka harmonijos 

kaip viduje, taip ir išorėje. Pasikeičia ne tik mąstymas, pasaulėžiūra, bet ir laikysena, o kartais 

net pašlyja sveikata. Medikai ištyrė, kad tik 10 % vaikų ir paauglių yra visiškai sveiki ir 

reguliariai užsiima kokia nors fizine veikla, sportuoja. Kiti mieliau renkasi betikslį slankiojimą 

gatvėmis, kompiuterinius žaidimus ar televizorių. 



Tikslas. Pristatyti kuo platesnei auditorijai jogos pratimų svarbą, kaip fizinio ir 

psichologinio kūno balanso faktorių.  

Pagrindinis jogos, skirtos muzikantams, tikslas – išauginti sveiką ir stiprų kūną, išugdyti ramų ir 

patenkintą protą, ištobulinti kuo geresnę judesių koordinaciją bei veiksmų koncentraciją, 

dėmesio sukaupimą ir  vidinį taikos pojūtį. 

Priemonės. Jogos pratimų pagalba išmokstamos ir pasirenkamos sau tinkamos įvairios 

specialios technikos, kurios Jums leis: 

• pagerinti atmintį, 

• susikaupti reikiamu metu, 

• būti produktyvesniu ir darbingesniu, 

• būti mažiau išsiblaškiusiu 

Išvados. Ivairios metodinės literatūros analizė parodė , kad įgūdžio perkėlimas į kitas 

sąlygas – tai sudėtingas žmogaus psichinės veiklos procesas, reikalaujantis sistemingų pratybų, 

ilgo kruopštaus darbo ir priklausantis nuo žmogaus aktyvumo, suinteresuotumo bei daugelio kitų 

veiksnių.  

Sveiki įpročiai visam gyvenimui ir puikus pagrindas tolimesniam kūno ir sielos tobulinimui 

vaikystėje, paauglystėje ir suaugus  praktikuojant jogą: 

- gerėja motoriniai įgūdžiai, pusiausvyra, lankstumas. Vaikas išmoksta suprasti, kaip dirba 

jo kūnas ir išmoks jį valdyti; 

- stiprėja organizmas. Kvėpavimo pratimai puikiai apsaugo nuo peršalimo ligų, o 

užklupus ligai - vaikas sirgs trumpiau, greičiau atsigaus po ligos; 

- išmokstama koncentruoti dėmesį ir jį išlaikyti. Tai pagerins bendravimo įgūdžius ir 

pasiekimus moksle; 

- išmokstama išlaisvinti emocijas ir išeikvojamas perdėtas aktyvumas; 

- vaikas lengviau užmegs ryšį, supras savo jausmus ir pasitikės instinktais, drąsiai 

klausinės ir ieškos atsakymų savyje, savo aplinkoje; 

- šiame sparčiame pasaulyje vaikas lengviau priims pokyčius; 

- vaikas jausis mylimas ir mokysis išreikšti savo meilę. 

Taigi pritaikius koncentruotą jogos pratimų grupę, galima patobulinti ne tik savo fizinę 

būklę ir koordinaciją, kuri taip reikalinga kasdienėje muzikanto veikloje,  sumažinti kasdieninę 

įtampą ir agresiją, be kurių, tikriausiai, neįsivaizduojame šių laikų kasdienybės,  bet ir  ugdyti 

ištvermingumo ir pasiaukojimo savybes, charakterį, dvasinį ir fizinį tobulėjimą, kurie, be abejo, 

tiesiogiai sąlygoja kiekvieno mūsų profesinės karjeros kelio sėkmę.  
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FORTEPIJONO PEDAGOGAI ŠIANDIEN. REALIJOS IR LŪKESČIAI 
Audronė Ruzgienė 

Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ 

 

Pranešime remiamasi 2017 – 2018 m.  A. Ruzgienės atlikta fortepijono pedagogų 

apklausa.                             Buvo apklausti septyniose Lietuvos muzikos mokyklose fortepijono 

dalyką dėstantys mokytojai. Gauti 99 respondentų anketinės apklausos atsakymų duomenys 

suteikė galimybę išryškinti šiandienos aktualiausius fortepijono pedagogikos klausimus 

Lietuvoje, leido suprasti, ar pavyksta fortepijono pedagogams mokyklose realizuoti savo idėjas, 

ko trūksta, kad darbas būtų efektyvesnis, ar moksleivių tėvai noriai bendradarbiauja, ar pakanka 

metodinės medžiagos, esančios ugdymo įstaigose, bei pamokoms skiriamo laiko, kur pedagogai 

ieško repertuaro naujovių, ar, jų nuomone, visuomenė tinkamai įvertina pedagoginio darbo 

reikšmę ir ko trūksta, kad mokytojo prestižas visuomenėje būtų tinkamai įvertintas. 

 
MOKYTOJO ASMENYBĖS IDENTITETAS IR VAIDMUO ŠIUOLAIKINĖJE 

MOKYKLOJE 
Edita Matulionienė 

Kauno 1- oji muzikos mokykla 

Pasaulyje šiandien vyksta iš esmės tektoniniai lūžiai. Technologiniai procesai iš pagrindų 

keičia supratimą apie supantį pasaulį . Esminis klausimas-kokia mūsų vieta jame? Jei norime 



valdyti pokyčius, turime spėti eiti su jais. Kas tą gali daryti efektyviai? Be abejo – sistema, 

egzistuojanti kiekvienoje visuomenėje. 

Dėl besikeičiančių visuomenės reikalavimų mokyklai ir mokytojui, dėmesio centre 

atsiduria mokytojo identitetas: asmenybės ypatumai, etiniai darbo aspektai. Didėja mokytojo 

atsakomybė ir plečiasi jos ribos. Pasitenkinimas darbu ir jo prasmingumo išgyvenimas yra bene 

svarbiausias mokytojo emocinio stabilumo garantas. Dėmesys jausmams suteikia nuolatinės 

kaitos išgyvenimą ir tolina nuo rutinos.  Taigi galima daryti prielaidą, jog šiuolaikiniam 

mokytojui būtina pažinti savo jausmus, susitelkti į emocinę raidą ir pažinti save. 

A. Maslow teigia: tik pažinęs save suvoki, kokia žmogaus prigimtis apskritai. Suvokęs savo 

prigimtį, gali daryti išvadas ir poveikį kitiems. Pažįstant Per pedagoginį patyrimą reikia įgyti 

mokėjimą: 

a) Analizuoti vaiko fizinį, psichinį ir socialinį išsivystymą 

b) Suvokti mokyklos vaidmenį tarp kitų ugdymo situacijų 

c) Žinoti ugdymo tikslą 

d) Išmokti pedagoginio takto, greitos orientacijos konfliktinėse situacijose. 

Yra du esminiai mokytojo saves pažinimo aspektai: 

1.) Savo vertybių, nuostatų, reagavimo būdų pažinimas. 

2.) Gebėjimas įsisąmoninti savo veiksmus ,,čia ir dabar“. 

Tai padeda samoningai kontroliuoti jausmus  jų neslopinant, duoda galimybę juos 

įvardinti, bet tuo pačiu apsaugo nuo destruktyvaus, impulsyvaus elgesio 

Bendravimo kokybė priklauso nuo mokytojo edukacinio –inovacinio pasirengimo, gebėjimo 

įgytas žinias pritaikyti konkrečioje mokyklos aplinkoje bei gebėjimo vertinti ir plėtoti kitų 

ugdymo dalyvių socialinę kompetenciją. 

Pagrindinės mokytojo savybės yra dvi: prigimtinės ir įgyjamos. 

Prigimtinės: meilė, pakantumas, temperamentas. 

Įgyjamos: skirstomos į bendražmogiškas ir profesines. 

Autoriteto išlikimo sąlygos:  

mokytojas turi būti: 

Skatintojas 

Bendradarbis 

Konsultantas 

Mokytojo vaidmenys: 

Mylintis ir rūpestingas pagalbininkas. 

Patarėjas, kartais-vadovas. 



Visada- pavyzdys. Dažnai -žmogus, padedantis suprasti mokslo ir gyvenimo tiesas, plėsti 

žinias, kurti ir gyventi. 

Mokyklą ir šeimą jungia tas pats ugdymo objektas-vaikas. Mokytojas turi inicijuoti 

bendradarbiavimą su tėvais, nes šiuolaikinėje mokykloje jie nėra aktyvūs (norėtų nebūti 

aktyviais). Veikla pirma turi būti suplanuota, tada vykdoma. Tėvų nenusimanymas apie 

ugdomąsias pareigas atsistoja skersai kelio vaikų ugdymui. Sugebėjimas dirbti ugdomąjį darbą iš 

prigimties neateina. Net vaisingiausi šeimos santykiai galiausiai išsikvepia. 

Uždaviniai tėvų atžvilgiu: geriau suprasti vaiko raidą, ypatumus, nagrinėti šeimos 

mikroklimato poveikį, organizuoti bendrus renginius, suteikti šeimai būtiniausių pedagoginių 

žinių. 

Bendravimo kokybė priklauso nuo mokytojo edukacinio –inovacinio pasirengimo, 

gebėjimo įgytas žinias pritaikyti konkrečioje mokyklos aplinkoje bei gebėjimo vertinti ir plėtoti 

kitų ugdymo dalyvių socialinę kompetenciją. Kad ir ko būtų mokoma, esmė yra kurti ir paveikti 

tai, kuo vėliau tampa mokiniai kaip žmonės. Asmenybė ir atsidavimas darbui yra būtini 

profesionalumo elementai. Taigi poveikis asmenybei-aiškiai išreikštas šiuolaikinio mokytojo 

uždavinys. 

 

HIPERAKTYVUS VAIKAS FORTEPIJONO PAMOKOJE 
Valerija Dmitrenko 

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla 

 

Įžanga. Šiuolaikiniam pedagogui dažnai tenka susidurti su tokiu reiškiniu, kaip 

hiperaktyvus vaikas. Ugdymo sistema neskiria pakankamai dėmesio vaikams su hiperaktyvumo 

sutrikimais, todėl pedagogui labai svarbu būti pasiruošusiam bendravimui su tokiais vaikais, 

padėti jiems atskleisti meninius gabumus ir valdyti savo emocijas bei elgesį. 

Tikslas. Pedagoginio darbo su hiperaktyviais vaikais fortepijono pamokose įgūdžių 

formavimas. 

Uždaviniai. Supažindinti su hiperaktyvaus vaiko psichologinio ir fizinio vystymo 

ypatumais, efektingos sąveikos su jais metodais. Apžvelgti bendravimo ir mokymo būdus. 

Sudaryti sąlygas geresniam vaiko elgesiui, kad mokymosi ir bendravimo nesėkmės būtų ne 

tokios dažnos. 

Metodai. Kurti palankią atmosferą, skirta darbui su hiperaktyviais vaikais fortepijono 

pamokose. Grojimas iš klausos, improvizacija, garso ir vaizdo medžiagos panaudojimas, kūrinių 



parinkimas kartu su mokiniu, vieši pasirodymai, koncertinės veiklos aptarimai, kultūrinių 

renginių lankymas, glaustas bendravimas su tėvais arba globėjais. 

Išvados. Dirbant su hiperaktyviu vaiku, pedagogas pirmiausia mokosi mylėti vaikus, 

suprasti jų unikalų vidinį pasaulį. Jis privalo visais įmanomais būdais pasiruošti padėti mokiniui. 

Juk mokytojas vaiko gyvenime užima tokią pat svarbią vietą kaip ir jo šeimos nariai, todėl 

besąlygiškai yra atsakingas už vaiko asmenybės formavimą. 
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PRADŽIAMOKSLIO MĮSLĖS FORTEPIJONUI PRISTATYMAS 
Rasa Rasimavičienė 

Kauno 1-oji muzikos mokykla 

 

      Išleisti šį leidinį paskatino noras praktiškai padėti mokytojui ir mokiniui, suteikti jiems 

didesnę pirmosios knygos pasirinkimo galimybę, mokantis muzikos rašto pradmenų. Leidinį 

sudaro 40 lietuvių liaudies mįslių tekstais parašytų mažų kūrinėlių fortepijonui.  

       Šimtmečiais nugludinta gimtoji kalba suteikia galimybę kurti palankų mokymuisi 

mikroklimatą, nukreipti vaiko mintis, sutelkiant dėmesį į teksto keliamas asociacijas bei 

emociškai atsipalaiduoti.  

         Muzika yra gyvybinga, todėl ji, kaip ir visa, kas gyva žemėje pulsuoja, auga, nyksta. 

Muzikos pradžia ir pagrindas slypi ritme.  

        Pirmajame etape, prieš atidengiant instrumento dangtį, patartina mokiniui paaiškinti ir 

nuolat pamokose įtvirtinti pulsinio bei ritminio muzikos judėjimo prado svarbą, praktikoje 

pagrįstą elementariu skaičiavimu, išskiriant stipriąją takto dalį. Ritminio pojūčio ugdymui skirti 

pratimai. Pamokos pradžioje nepagailėkime laiko pakartoti pagrindinius muzikos užrašymo 

ženklus – fiksuoto ilgio natas ir žaidimo forma atlikti ritmavimo kūnu pratimus. Intonuotai 

skaičiuojant, ritmingai žingsniuoti klasėje, tembru išskiriant vienetą. Tą patį ritmavimą, tik jau 

plaštakomis, atlikime ir ant stalo arba instrumento dangčio. Siekdami išskirti pirmosios dalies 

tembrą, stipriąją takto dalį galima ritmuoti abiejų rankų plaštakomis vienu metu, o kitas takto 

dalis viena arba pakaitomis po vieną ranką.  

    Antrasis etapas prasideda, kai mokinio akys ima sekti veiksmą, ritmingą muzikos ženklų 

judėjimą penklinėse smuiko ir boso raktuose. Pirmose pamokose suformuoti audijuoto 

ritmavimo įgūdžiai plaštakomis ant uždengto instrumento dangčio, dabar naudotini jau tariant 

mįslės žodžius, vėliau - natų pavadinimus ir tik tada bandyti maloniu ausiai garsu, neskubant, 

ritmingai paskambinti kūrinėlį. Tokia praktika vaikui sudaro galimybę geriau suprasti, išmokti, 

įsiminti,  įsisavinti pulsuojantį muzikos raštą.  

        Mokymuisi reikalingos valios pastangos. Retas vaikas turi šią savybę. Žmogus daug  ką 

gyvenime, dažnai laisvalaikiu, išmoksta nei tikslingai nei prasmingai. Todėl ypač šiame, 

pradiniame etape, būtent valios ugdymui, pasitelkime ir vaiko tėvų pagalbą. Paskatinkime vaikus 



ir tėvus laisvalaikiu tiesiog pasidalinti pamokos įspūdžiais ir drauge ritmuojant pakartoti 

tautosakos tekstą, natų pavadinimus, jų vietas penklinėje. Toks bendravimas žaidimo forma duos 

puikų rezultatą ir suteiks džiaugsmo vaikui, tėvams ir mokytojui.   

     Linkėdama sėkmės tikiuosi, jog ši metodinė priemonė emociškai paįvairins ir suteiks 

optimizmo mokytojui ir mokiniui praktinėje veikloje. 

     

    APIE TARPDALYKINIUS RYŠIUS VAIKŲ MUZIKINIAME UGDYME 
Jolanta Vaišvilienė 

Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ 

 
Siekiant ugdymo kokybės muzikos mokykloje svarbus kompleksinis požiūris į ugdymo 

procesą. Vienas iš galimų aspektų – laipsniškas (nuoseklus) muzikos kalbos supratimo 

formavimas ir specialiosios terminologijos vartojimas specialybės/instrumento pamokoje.  

Ne tik žodinės, bet ir vaizdinės priemonės, kūrybiškas, žaidybinis požiūris į muzikos 

kalbos pažinimą, tiesia kelius į vaiko kultūrinės sąmonės formavimą ir tarpdalykinių ryšių 

suvokimą.  

Muzikos istorijos pamokose vyresnėse klasėse tai padeda geriau suprasti muzikos stilių, 

įprasti kalbėti muzikos mokslo kalba.  

Pranešime bandysiu aptarti kaip prie sėkmingo visuminio vaiko muzikinio ugdymo ir 

motyvacijos gali prisidėti ir instrumento mokytojas.  

 

 

MOKYTOJO UŽDAVINIAI, RUOŠIANT MOKINĮ VIEŠAM PASIRODYMUI 
Zita Juciuvienė 

Kauno A. Kačanausko muzikos mokykla 

 

Muzikos mokyklos mokytojai mokinius ruošia ne tik kontroliniams koncertams, 

įskaitoms, egzaminams, bet ir viešiems pasirodymams – klasių, skyrių koncertams, festivaliams, 

konkursams. Besiruošdami viešiems pasirodymams, mokiniai visada daugiau dirba, o scenoje 

įgyta patirtis lavina jų artistiškumą, kūrybingumą. Paspartėja visas mokinio ugdymas.  

Vienas svarbiausių mokytojo  uždavinių, ruošiant mokinį viešam pasirodymui, yra 

tinkamo repertuaro parinkimas. Kūriniai turėtų būti  ne per sudėtingi techniškai, ryškaus 

charakterio, mokiniui patikti. Mokytojas turi suteikti mokiniui žinių apie kūrinių sukūrimo 



epochą ir jos ypatybes, kompozitorių, jo kūrybą. Taip pat apie kūrinius, jų idėjas, atlikimo 

užduotis, įvardinti laikotarpį, per kurį kūriniai bus ruošiami. Kai mokinys įvykdo visus iškeltus 

tikslus, nebeturi techninių problemų, interpretuoja taip, kaip įsivaizduoja, kai sugeba emociškai 

išgyventi savo atlikimą, klausyti savęs lyg iš klausytojo pozicijų – jis pasiruošęs skambinti 

scenoje.  

Mokytojai, ruošdami programą, įdeda labai daug pastangų, siekdami geresnių rezultatų. 

Tačiau mokinys, puikiai skambinantis klasėje, nebūtinai taip pat puikiai paskambins scenoje. 

Todėl nuo pat pirmojo viešojo pasirodymo mokiniui reikalingas ir psichologinis paruošimas. 

Tyrimų duomenimis, jau pradinių klasių mokiniai susiduria su sceniniu jauduliu, todėl mokytojo 

uždavinys yra paaiškinti mokiniui, kad kuo daugiau darbo jis įdės , ruošdamas programą, tuo 

mažesnis bus sceninis jaudulys. Taip pat jaudulys mažėja, kai mokinys adekvačiai save vertina – 

nei per gerai, nei per blogai -  ir pakankamai pasitiki savo jėgomis. Sceninę įtampą mažina ir 

koncertinė praktika, todėl mokytojas kuo anksčiau ir kuo dažniau turėtų suteikti savo mokiniams 

galimybę groti scenoje. 

  Mokytojas turėtų papasakoti savo mokiniui, kad dėl sceninio jaudulio gali šalti rankos, 

drebėti rankos, kojos, kaisti skruostai, smarkiau plakti širdis. Taip pat pasakyti mokiniui, kad 

klaidos scenoje- tai dar ne pasaulio pabaiga, visko pasitaiko  ir dideliems scenos meistrams, kurie 

taip pat patiria sceninį jaudulį.   

Būtina aptarti su mokiniu ir jo elgesį scenoje: kaip ateiti, kaip nusilenkti, kaip paruošti 

kėdę, atsisėsti. Jei bus atliekami keli kūriniai, kaip tarp jų atsipalaiduoti ir pasiruošti sekančio 

kūrinio atlikimui. Jei mokinys skambina ansamblyje keturiomis ar šešiomis rankomis iš gaidų, 

aptarti, kas vartys natas. Jei akompanuoja solistui, iš anksto nuspręsti, kur stovės pultas, kaip bus 

stebimas solistas. Kruopščiai apgalvotos šios detalės suteiks atlikėjams ramybės ir aiškumo, tuo 

pačiu mažės sceninis jaudulys. Taip pat mokiniams reikėtų priminti, kad jų pasirodymo metu 

klausytojai salėje nebūtinai išlaikys tylą, ir  teks prie to prisitaikyti.  

Likus kelioms savaitėms iki mokinio viešo pasirodymo, reiktų surengti 3-4 perklausas: 

klasėje, kito mokytojo klasėje, salėje.  Paskutinė perklausa turėtų vykti ne vėliau, kaip trys 

dienos iki būsimo pasirodymo. Perklausų metu išryškėja silpnos programos vietos – teksto 

spragos, ištvermės stoka, kiti trūkumai, kuriuos aptarus ir išanalizavus galima tikėtis 

sėkmingesnio sekančio pasirodymo.  

Artėjant pasirodymo dienai, mokytojas neturėtų mokiniui sakyti daug pastabų, nes jam 

gali pasirodyti, jog jis dar nepakankamai gerai groja. Verčiau pasakyti, kad darbas jau padarytas, 

o dabar belieka pailsėti ir ne per daug groti paskutinėmis dienomis prieš pasirodymą. Pasirodymo 

dieną mokytojas turi kuo labiau palaikyti savo mokinį, nedaryti klaidos, sakydamas 



,,Nesijaudink, viskas bus gerai“, o pripažinti mokinio jaudulį ir padėti jį sumažinti, naudojant 

atpalaidavimo pratimus, kvėpavimo pratimus, atitraukimo nuo netinkamų minčių techniką, 

netiesioginę ir tiesioginę įtaigą, ideomotorinę treniruotę. Po pasirodymo mokinį reikėtų 

nuoširdžiai  pasveikinti, o jei jam kas nors ir nepavyko, daugiau pabrčžti tai, kas jo atlikime buvo 

teigiamo. Taip mokinį paskatinsime ir kitąkart  pasirodyti scenoje, kur jis galės vis labiau 

atskleisti savo kūrybinius sumanymus. 

 

DARBAS SU HIPERAKTYVIAIS VAIKAIS FORTEPIJONO PAMOKOSE 
Agnė Tilindytė 

Kauno A. Kačanausko muzikos mokykla  

 
1. ,, Indigo vaikai ‘‘ ar dėmesio sutrikimo ir hiperaktyvumo sindromą turintys vaikai ar  

labai gabūs vaikai? Termino ,, Indigo vaikai ‘‘ kilmė. Žymiausia ,,Indigo“ sąvokos 

rašytoja ir  tyrinėtoja Nancy Ann Tape. Ryškiausi panašumai ir skirtumai tarp  gabių 

vaikų, dėmesio sutrikimo ir hiperaktyvumo sindromą turinčių vaikų ir ,, Indigo vaikų ‘‘ 

grupių. 

2. Dėmesio sutrikimo ir hiperaktyvumo sindromą  turinčių vaikų klasifikacija pagal Nancy 

Ann Tape. Ryškiausi bruožai, pagal kuriuos galima hiperaktyvius vaikus priskirti tam 

tikriems charakterio, elgesio tipams. Veiksniai, trukdantys atpažinti ir klasifikuoti vaikus 

į nustatytus elgesio tipus. 

3. Psichologų rekomendacijos ugdant dėmesio sutrikimo ir hiperaktyvumo sindromą 

turinčius vaikus. Kaip vaikus apibūdina psichologai, kokius pagrindinius bruožus bei 

aspektus jie pateikia iš darbo praktikos. Tėvų požiūris, supratimas kaip auklėti, ugdyti 

vaikus. Pagrindiniai sunkumai, iškylantys tėvams ir mokytojams ugdymo procese. 

Psichologų patarimai kaip auginti, bendrauti, ugdyti hiperaktyvius vaikus. 

4. Pagrindinės įžvalgos, pastebėjimai iš asmeninės darbo praktikos. Kokie ryškiausi 

panašumai ir skirtumai lyginant su kitais mokomais vaikais. Sunkumai iškylantys mokant 

groti fortepijonu. Tėvų požiūris ir pagalba mokymo ir mokymosi namuose metu. 

 

SCENOS BAIMĖ. AR GALIMA JĄ ĮVEIKTI? 
Neringa Dainelytė 

Kauno 1-oji muzikos mokykla 

 



 Jaudulį lipant į sceną jaučia tiek muzikos mokyklų mokiniai, tiek jau patyrę garsūs 

muzikantai. Šis jaudulys pasireiškia įvairiai: vienus jis įkvepia, padeda susitelkti, kitiems jis gali 

peraugti į baimę, netgi paniką. Tokiu atveju atlikėjui sunku įsijausti į atliekamo kūrinio meninį 

vaizdą, jį nuoširdžiai ir emocionaliai interpretuoti.  

       Žinomas rusų psichologas A. Gotsdiner  tyrinėjęs scenos baimės ypatumus teigia, kad 

sceninis jaudulys priklauso nuo mokinio amžiaus, temperamento, psichikos ypatybių bei tėvų ir 

mokytojo lūkesčių. Dažnai mokinių neproduktyvus darbas namuose, kada netiksliai išmokstamas 

tekstas, kelia jiems išankstinį nerimą ir netikrumą. R. Kirilauskienė nurodo šias scenos baimės 

priežastis: individualios mokinio psichikos savybės, padidėjęs atsakomybės jausmas, taip pat 

didelis psichologinis krūvis koncerto metu, kurį galima prilyginti stresui. 

A. Aleksejevas išskiria tris sceninio jaudulio tipus:  

• euforinį pakilimą- kai  atlikėjas eina į sceną puikiai nusiteikęs ir aiškiai planuoja savo 

pasirodymą;  

• paniką- kai atlikėjas blaškosi, negali susikaupti ir tai paprastai lemia nesėkmingą 

pasirodymą scenoje; 

• apatiją, kuri pasireiškia prislėgta savijauta. Atlikėjas pagroja savo koncertinę programą be 

emocinės raiškos, norėdamas kuo skubiau nulipti nuo scenos. 

      Individualus mokytojo požiūris į kiekvieną vaiką ir protingas jo ruošimas viešam 

koncertui padėtų mokiniui įveikti per didelį jaudulį ir atskleisti savo gebėjimus. Mokytojo 

užduotis suteikti vaikui galimybę kuo anksčiau pasirodyti prieš publiką, skatinti jo pasitikėjimą 

savimi, pastebėti pirmiausia teigiamus dalykus, neskubėti kritikuoti. Svarbu parinkti koncertinę 

programą atitinkančią mokinio gebėjimus ir suvokimą. Reikia padėti  vaikui pažinti ir suprasti 

savo emocijas, formuoti teigiamą sceninę būseną, vengti neigiamų minčių. Mokytojas turi būti 

gerai susipažinęs su įvairių amžiaus tarpsių vaikų psichologija, taip pat žinoti savo mokinių 

individualias charakterio savybes.                                                               

 

MUZIKOS PEDAGOGIKA ŠIANDIEN, ĮŽVALGOS, REPERTUARAS, 

AKTYVŪS IR EFEKTYVŪS MOKYMOSI METODAI, INOVATYVŪS 

PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI 
Loreta Haidari 

Kauno A Kačanausko muzikos mokykla 

 



1. Muzikiniai užsiėmimai maino smegenų struktūrą: mokantis muzikos tarp dešinio ir kairio 

pusrutulių jungiamoji juosta „corpus collosum“ per metus padidėja 25 procentus: 

• Plastiškumas; 

• Imlumas; 

• Prisitaikymas.  

2. Muzikinis talentas. Muzika- geriausias kelias į gyvenimo sėkmę, vysto geriausius 

bruožus: 

• Lyderystės; 

• Susikaupimo; 

• Ištvermės; 

• Kantrybės; 

• Valios; 

• Pastovumo ir t.t.  

3. Efektyvūs darbo metodai, kaip sudominti muzika: 

• Psichologiniai dalykai: 

o Poilsis; 

o Džiaugsmas. 

• Uždaviniai: 

o Protiniai sugebėjimai; 

o Estetinis vystymasis; 

o Skonis; 

o Emocijos.                 

4. Profesionalo muzikanto visuomeninis darbas. Ieškojimas įvairių būdų „eiti į publiką“: 
• Klasikinį žanrą kartu jungti su popsu, roku; 
• Šiuolaikinės degustacijos, įvairios akcijos, pristatymai; 
• Projekcijos, vizualizacija; 

5. Muzika ir laikmetis. Klasikinė muzika visada pasakoja apie to meto pasaulio suvokimą, 
apie tam tikrą laiką, apie to meto didvyriškus žygdarbius, visuomeninius judėjimus, apie 
žmogų, aistras, džiaugsmą, sielvartą. Temos keičiasi... Mes visą laiką matom meninių 
interesų evoliuciją. 

 

 
 

 


