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Muzikos mokytojas šiuolaikinės kultūros kontekste
Šiuolaikiniame pokyčių pasaulyje tobulėjant, keičiantis
žmogui, visuomenei, mokytojui keliami platesni, aukš
tesni įvairių gebėjimų reikalavimai. Ne išimtis – nūdienos
švietimo erdvėje besireiškiantis muzikos pedagogas,
kurio veiklos tikslai grindžiami individualių ugdytinio
meninių interesų įgyvendinimu, saviraiškos galimybe,
teigiamų kultūrinių nuostatų ugdymu ir siekiu išugdyti
pilietį, aktyviai dalyvaujantį kuriant pozityvius šalies kul
tūrinius reiškinius. Įvairialypių muzikos mokytojo atlikėjo
interpretatoriaus, tyrėjo, pedagogo ir kitų kompetencijų
poreikis būsimus pedagogus skatina šiai profesijai ruoš
tis labai rimtai ir atsakingai: kryptingai gilinantis į teorinius
muzikos pedagogikos aspektus, aktyviai įsitraukiant į
pedagoginę praktiką, bendradarbiaujant su būsimaisiais
kolegomis – patyrusiais, ilgametę pedagoginę patirtį
sukaupusiais muzikos pedagogais.
Metodinis projektas „Muzikos mokytojas šiuolaikinės
kultūros kontekste“, skirtas Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos
mokyklos 35-mečiui ir Lietuvos muzikos ir teatro akade

„Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytojai ir
LMTA pedagogikos katedros dėstytojai

Solfedžio pamoką veda III k. studentė Raminta Naujanytė

Pirmoji metodinio projekto diena – Atvirų pamokų festi
valis, per kurį „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salėje buvo
parodytos septynios fortepijono, smuiko, feitos, dainavimo,
choro, solfedžio bei muzikos istorijos pamokos. Pamokose
dalyvavo šioje mokykloje besimokantys mokiniai (juos pa
rengė mokytojai prof. Vytautas Miškinis, Regina Miškinienė,
EditaNarmontienėirkt.),taippatLietuvosmuzikosirteatro
akademijosstudentaibeipedagogikoskatedrosmagistrantai
(jiems talkino pedagoginės praktikos vadovai doc. dr. Lolita
Navickienė, lekt. dr. Eglė Korienė, lekt. Esta Urbanavičienė
irkt.).Atvirosepamokosebūsimiejipedagogainetikpasidalijo
savometodinėmisidėjomis,betirgalėjopasitikrintibendravimo
sumokiniubeiauditorijagebėjimusirišbandytisavopedagoginį
artistiškumą.
Antroji projekto diena buvo skirta studentų ir magistrantų
konferencijai, kurioje buvo pristatyti būsimųjų pedagogų
ir tyrėjų moksliniai pranešimai. Dešimtyje pranešimų gvil
dentos įvairios aktualios temos: ypatingų vaikų muzikinis
ugdymas, multisensorinio metodo taikymo pedagoginėje
praktikojegalimybės,skaitymo„išlapo“problemairkt.(pra
nešimus parengti padėjo magistrantų mokslo darbų vadovai
prof.habil.dr.LeonidasMelnikas,prof.dr.RamunėKryžaus
kienė,doc.GiedrėGabnytėirkt.).
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mijos 80-mečiui (vykęs Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos
mokykloje kovo mėn.) – renginys, atspindėjęs visą
pluoštą mokymo ir mokymosi, kūrybinių ir profesinių
bei bendradarbiavimo idėjų. Kaip teigė renginio
sumanytojos ir organizatorės, „Ąžuoliuko“ muzikos
mokyklos direktorė Aušra Šikšnelienė ir direktorės
pavaduotoja ugdymui Liudmila Ikonikova, projektu
siekta ne tik sustiprinti mokyklų socialinę partnerystę,
bet ir praktiškai prisidėti prie šiuolaikinio muzikos
pedagogo rengimo. Svarbiausi projekto uždaviniai
pirmiausia buvo skirti paskatinti būsimo muzikos
mokytojo motyvaciją dirbti pedagoginį darbą, taigi,
susieti su profesine praktika, pasitelkiant studento
magistranto atviros pamokos vedimo bei mokslinio
pranešimo pristatymo formą.

Metodinio projekto „Muzikos mokytojas šiuolaikinės kultū
roskontekste“ atomazga–apskritojostalodiskusija,kurioje
gvildentišiuolaikiniampedagoguiaktualūsklausimai,šiandien
jautampantysiššūkiais,reikalaujančiaisnetikprofesiniųžinių,
patirties,betirpedagoginėsnuojautos,naujopožiūrioįmuzikinį
ugdymą.Diskusijojepasisakė„Ąžuoliuko“muzikosmokyklos
pedagogai, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA)
pedagogikoskatedrosdėstytojai,aktyviairūpimaisklausimais
diskutavoirstudentai.
PasakLMTAPedagogikoskatedrosprofesorėsR.Kryžaus
kienės, „renginys atspindėjo jaunojo pedagogo pasirengimo
savarankiškaiveiklaiprasmę,suartinotrijųkartųmenininkus–
moksleivius,studentusirjųpedagogus“.Šiųkartųbendradar
biavimas–pasidalijimasįgytapatirtimiirnūdienosinspiruotų
pedagoginės veiklos idėjų sklaida – svarus indėlis į būsimo
pedagogožinias,erudiciją,kuriomisbusgrindžiamasateities
muzikinisugdymas.
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