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Vil niaus „Ąžuo liu ko“ mu zi kos mo kyk la su kvie tė iš vi sos ša lies 
bu vu sius Lie tu vos mu zi kos ir te at ro aka de mi jos ab sol ven tus 
su sa vo mo ki niais da ly vau ti pro jek te „Mo ky to jas ir mo ki nys“, 
skir ta me Lie tu vos mu zi kos ir te at ro aka de mi jos 80me čiui. Iš 
16 ša lies mu zi kos mo kyk lų da ly va vo 32 du e tai, ku riuos ver ti no 
gar bi ko mi si ja: prof. Sau lius Son dec kis, prof. Al do na Ele o no
ra Rad vi lai tė, prof. Edu ar das Gab nys, prof. Li na Nai ke lie nė,  
doc. Vir gi ni ja Dab ku tė, mo ky to jas eks per tas Ge di mi nas Pa
makš tys, pro jek to va do vė Liud mi la Iko ni ko va.

Fes ti va liokon kur so da ly vius pa svei ki no Lie tu vos mu zi kos 
ir te at ro aka de mi jos rek to rius prof. Zbig ne vas Ibel gaup tas. Jis 
tei gė: „In di vi du a lus mo ky to jo ir mo ki nio san ty kis yra pa ma ti nė 
ir bū ti na są ly ga, kad bū tų per duo tos tra di ci jos, už tik rin tas me no 
rai dos tęs ti nu mas. Kon kur sas, ku ria me nuo 1964 m. da ly vau
ja Lie tu vos mu zi kos ir te at ro aka de mi jos ab sol ven tai, įtvir ti na 
ne pa pras tai svar bų skir tin gų kar tų ry šį.“

Mo kyk la ne at liks kul tū ros per da vė jos, puo se lė to jos ir tę sė jos 
vaid mens, gy ven da ma už da rą, izo liuo tą nuo ap lin kos ben druo
me nės gy ve ni mą. Su pran ta me sa vo pa rei gą ug dy ti mo ki nius, 
ga lin čius sa ve re flek tuo ti, ko lek ty viai mąs ty ti ir veik ti. To kio mis 
prie mo nė mis kaip šis fes ti va liskon kur sas sten gia mės pa dė ti 
for muo ti įgū džius, im tis bent tru pu tį ge bė ji mus pra noks tan čių 
už da vi nių ir ryž to juos at lik ti. Gy ve ni mas at nau ji na mas per 
ne nu trūks ta mas kar tas.

Gra žu, kai mo ky to jo ran ka pa ima į sa vo del ną ma žą mo ki
nu ko ran ke lę.

Gra žiau, kai mo ky to jas ir mo ki nys ran ka ran kon, me tai iš 
me tų ke liau ja ta pa čia kry ti mi.

Gra žiau sia, kai mo ky to jas su mo ki niu grįž ta į sa vo Al ma 
Ma ter ir džiau gia si pa sie ki mais.

At si ves da mas sa vo mo ki nį į šią sa lę, tar si ini ci juo ja, ryš ki na 
jo bran dą, nu žy mi tęs ti nu mą.

Ti ki mės, kad bu vi mas sa vo moks lo rū muo se nu teiks fes ti va lio 
da ly vius nuo lat mo ky tis pa žin ti ir su pras ti, mo ky tis at sa kin gai 
veik ti ir kur ti, mo ky tis ben drau ti ir ben dra dar biau ti, mo ky tis 
pra smin gai bū ti.

Ver ti ni mo ko mi si jos pir mi nin kas prof. S. Son dec kis svei ki no 
lau re a tus, dė ko jo už idė ją, pro fe sio na lų ren gi nio or ga ni za vi mą. 
Pro jek to va do vės, di rek to rės pa va duo to jos ug dy mui L. Iko ni
ko vos ir jos or ga ni za ci nės ko man dos tei gimu, „mu zi ka vi mas 
an sam bliuo se ke lia spe ci fi nius už da vi nius, ug do vi sų da ly vių 
sa va ran kiš ku mą, at sa ko my bės jaus mą, ska ti na mo ky to jų ir 
mo ki nių kū ry bi nį ben dra dar bia vi mą, kon cer ti nę prak ti ką“.

Mo ky mo pro ce se ypač svar bi ge rų re zul ta tų mo ty va ci ja – sėk
mės, lai mė ji mo po rei kis, no ras pa da ry ti ką nors ge rai, no ras 
ma ty ti pel ny tus lai mė ji mus.

Džiau giuo si, kad Vil niaus „Ąžuo liu ko“ mu zi kos mo kyk los 
mo ki niai ne tik pro fe sio na liai dai nuo ja, bet ir pui kiai mu zi kuo
ja įvai riais in stru men tais. Šį kar tą sėk mė di džio jo je Lie tu vos 
mu zi kos ir te at ro aka de mi jos sa lė je ly dė jo net pen kis du e tus. 
Di džiuo juo si, kad mū sų pe da go gai vyk dy da mi dau gy bę pro jek tų 
jau su pra to, jog pro jek ti nis dar bas veiks min gas ne tik ug dy mo 
po žiū riu, bet ir da ro sa vi tą įta ką kul tū ri niam gy ve ni mui.
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