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„RITMUOJAME IR KURIAME KARTU“
Skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos (Kovo 11-osios) 30-osioms metinėms
paminėti
NUOSTATAI
Anotacija
2018–2019 metais Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vykdomas projektas apjungė 956
dalyvius iš Lietuvos muzikos, meno mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, lopšelių darželių,
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro auklėtinių ir mokytojų bendrai meninei ir
koncertinei veiklai. Projekto veikla tęsiama 2020 metais.
Projektas svarbus socialiniu aspektu – jis ne tik įtraukia į veiklą skirtingų amžiaus grupių vaikus
(nuo 5–6 metų iki 17 metų), bet ir suteikia galimybę projekto veikloje dalyvauti negalią turintiems
vaikams, kurie pilnavertiškai pasirodo muzikos ir dailės darbų renginiuose bei demonstruoja savo
meninius gebėjimus.
Šiandien itin aktualu skatinti mokinių kūrybiškumo, įvairiapusių gebėjimų, praktinių darbų
įvairovę pamokose ir koncertinėje veikloje. Tikėtina, kad projektinė veikla, derinant įvairių
gebėjimų lavinimą, suteiks naujų impulsų kūrybiškumui.
1. TIKSLAS
Plėtoti bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų, tęsti projektinę veiklą skatinant mokinių ir
mokytojų saviraišką bei kūrybiškumą pamokų ir popamokinėje veikloje.
2. UŽDAVINIAI
2.1. 2020 metais surengti dvi dailės darbų ekspozicijas skirtingose miesto erdvėse, įtraukiant
mokinius, tėvelius ir miesto bendruomenės narius.
2.2. 2020 metais surengti du koncertus skirtingose miesto erdvėse, įtraukiant mokinius, tėvelius ir
miesto bendruomenės narius.
3. DALYVIAI
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos solfedžio 1–8 klasių mokiniai, fortepijono, pučiamųjų,
styginių, mušamųjų, papildomo fortepijono, liaudies instrumentų dalykų mokiniai;
Vilniaus Žemynos gimnazijos mokiniai;
Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokiniai;
Kėdainių muzikos mokyklos mokiniai;
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai;
Panevėžio muzikos mokyklos mokiniai;
Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos mokiniai;
Vilniaus lopšelio darželio „Boružėlė“ 5–6 m. auklėtiniai;
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro auklėtiniai;
Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos mokiniai.
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4. PROJEKTO VADOVAI
Klara Karnaševičienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos muzikos teorijos, istorijos ir
kompozicijos dalykų metodinės grupės vyr. mokytoja;
Kornelijus Karnaševičius, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos papildomo fortepijono
metodinės grupės vyr. mokytojas.
5. PROJEKTO KURATORIAI
Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė;
Alina Paigozina, Vilniaus Karoliniškių muzikos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Jolanta Babaliauskienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Jūratė Prusevičienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
6. PROJEKTO PARTNERIAI
Dailės mokytojų asociacija;
Vilniaus Žemynos gimnazija;
Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla;
Vilniaus lopšelis-darželis „Boružėlė“;
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras;
Žaneta Markova, Kėdainių muzikos mokyklos mokytoja metodininkė;
Giedrė Jatautytė, Panevėžio muzikos mokyklos mokytoja ekspertė;
Vaiva Šateikaitė, Panevėžio muzikos mokytoja metodininkė;
Svetlana Pūkienė, Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos metodininkė;
Jovita Tarvidiene, Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos vyr. mokytoja;
Vilija Mieščionaitienė, Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytoja metodininkė;
Gabrielė Rastenytė-Mališauskienė, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytoja metodininkė;
Raimonda Svirskienė, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytoja metodininkė;
Virginija Dapkevičienė, Vilniaus Žemynos gimnazijos mokytoja metodininkė;
Rimantas Kisielius, Vilniaus Žemynos gimnazijos dailės mokytojas metodininkas;
Jūratė Mackevičienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo mokytoja;
Aldona Švabovič, Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos vyr. mokytoja;
Neringa Kavaliauskaitė, Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos vyr. mokytoja;
Inga Šilaikienė, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro mokytoja metodininkė;
Anželika Teresė, lietuvių gestų kalbos vertėja;
Aušra Vasiliauskienė, LKNUC dailės mokytoja;
Agnė Šantarė, LKNUC ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Ežiukų“ grupės auklėtoja.
7. PROJEKTO VYKDYTOJAI
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojai:
Aurelija Seliavienė, fortepijono vyr. mokytoja; Viktorija Zabrodaitė, fleitos mokytoja ekspertė;
Eva Balachovičienė, akordeono vyr. mokytoja; Vytautas Barkauskas, solfedžio mokytojas; Sergej
Liachnovič, koncertmeisteris; Vladimir Voskan, akordeono vyr. mokytojas; Raimonds Ungurs,
akordeono mokytojas, Gabrielė Pintukaitė-Pocienė, solinio dainavimo mokytoja; Agnė Dūkštaitė,
akordeono mokytoja metodininkė; Almantas Puidokas, mušamųjų instrumentų vyr. mokytojas;
Edita Narmontienė, smuiko mokytoja; Brigita Jurkonytė, solfedžio mokytoja, Mantas Makrickas,
alto mokytojas, Lukas Abromaitis, violončelės mokytojas, Viorika Petrakovė, smuiko vyr.
mokytoja, Eglė Vakarinaitė-Zilnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, solinio dainavimo vyr.
mokytoja, Rasa Muckienė, solinio dainavimo mokytoja metodininkė.
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8. RĖMĖJAI
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Lazdynų seniūnija; UAB „Eurobiuras“; UAB
„Vaizdo sprendimai“; PrintSHOP.LT; UAB ,,Biznio mašinų kompanija“; UAB ,,Valandėlė“.
Išsamesnė informacija apie projektą Nuostatų 1 priede (Projekto veiklos aprašas) ir Vilniaus
Karoliniškių muzikos mokyklos interneto svetainėje http://www.karoliniskiumm.lt .
__________________________
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Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos tęstinio
projekto „Ritmuojame ir kuriame kartu“ nuostatų
1 priedas
PROJEKTO VEIKLOS APRAŠAS
1. PROJEKTO PRISTATYMAS
2019 m. gruodžio 20 d. 12.30 val. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje 45 klasėje vyks
tęstinio projekto veiklų aptarimas. Jo metu bus pristatyta:
1. Projekto emblema;
2. Finalinės ritminės kompozicijos „Tu, vaikyste, nuostabi“, ,,Tu, Lietuva, tu mana“;
3. Finalinės dainos:
• ,,Skambanti nata“, žodžiai Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokinių Aistės
Litvinaitės ir Eriko Rutavičiaus, muzika Klaros Karnaševičienės, aranžuotė Vytauto
Barkausko. Priedainis gestų kalba.
• ,,Aš čia gyva“, muzika Klaros Karnaševičienės, žodžiai Bernardo Brazdžionio,
aranžuotė Vytauto Barkausko. Priedainis gestų kalba.
• Ritminės kompozicijos ,,Tu, vaikystė nuostabi“, „Tu, Lietuva, tu mana“.
4. Projektinių darbų data, vieta, laikas. Pasirinktinai atliekami projektiniai darbai –
nuotraukos, vaizdo klipai, filmukai, piešinių ir darbelių parodėlės, dainelių kūrimas,
ketureilių kūryba – turi atsispindėti projektinių darbų veiklos aprašuose. Šią veiklą
projekto dalyviai vykdo savo mokyklose – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje,
Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje, Kėdainių muzikos mokykloje, Panevėžio muzikos
mokykloje, Kauno Miko Petrausko muzikos mokykloje, Vilniaus Žemynos gimnazijoje,
Vilniaus lopšeliuose darželyje ,,Boružėlė“, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo
centre, Vilniaus „Atgajos“ specialiojoje mokykloje. Projektiniai darbai derinami su
projekto vadove Klara Karnaševičiene.
5. Projekto dalyvių skaičius ir apranga.
6. Tęstinio projekto bendra koncertinė veikla – kelionė, kūrybinės dirbtuvės (kovo–birželio
mėn.).
2. KONCERTINĖ VEIKLA
2020 metais bus surengti du koncertai skirtingose miesto erdvėse, įtraukiant mokinius, tėvelius ir
miesto bendruomenės narius.
Nuo 2020 m. sausio 6 d. iki vasario 10 d. mokiniai mokosi ritmines kompozicijas, finalinę dainą
,,Aš čia gyva“, priedainį gestų kalba, LKNUC mokiniai dainai ,,Aš čia gyva“ kuria vaizdo klipą
lietuvių gestų kalba, visi projekto dalyviai priedainio žodžius ,,Aš čia gyva“ atliks gestų kalba.
Projekto dalyviai mokosi ritmines kompozicijas ,,Tu, vaikyste, nuostabi“, ,,Tu, Lietuva, tu mana“
atlikti su muzikiniais mušamaisiais vamzdžiais.
Iš kiekvienos mokyklos dalyvauja 10–18 projekto dalyvių.
VISIEMS PROJEKTO DALYVIAMS PRIVALOMA PROGRAMA:
• Daina „Skambanti nata“, priedainis gestų kalba, muzika K. Karnaševičienės, žodžiai
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokinių E. Rutavičiaus, N. Litvinaitės, aranžuotė
V. Barkausko, ritminė kompozicija „Tu, vaikyste, nuostabi“, autorė K. Karnaševičienė,
žodžiai E. Rutavičiaus, N. Litvinaitės.
• Daina „Viešpaties lelija“, muzika G. Jautakaitės, aranžuotė L. Abario. Visi projekto
dalyviai atlieka priedainį (judesiai).
• Daina „Mano vardas – Lietuva“, muzika L. Vilkončiaus, eilės V. Nemunėlio, S. Gedos.
Visi projekto dalyviai atlieka priedainį (judesiai).
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Daina „Aš čia gyva“, muzika Klaros Karnaševičienės, žodžiai Bernardo Brazdžionio,
aranžuotė kompozitoriaus Vytauto Barkausko (visi projekto dalyviai gestų kalba atlieka
priedainio sakinį ,,Aš čia gyva“), LKNU centro mokiniai paruošia gestų kalba dainos ,,Aš
čia gyva“ vaizdo klipą.
• Ritminės kompozicijos „Tu, vaikyste, nuostabi“, „Tu, Lietuva, tu mana”, autorė K.
Karnaševičienė (privalomi muzikiniai mušamieji vamzdžiai). Ritminę kompoziciją „Tu,
Lietuva, tu mana“ atlieka visi projekto dalyviai.
• Flashmob‘as „Tu, Lietuva, tu mana“, choreografiją sukūrė Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos moksleivės V. Zavadskytė, A. Jasinskaja.
3. DAILĖS DARBŲ PARODOS
Dailės darbų parodos ,,Tu, Lietuva, tu mana“ bus eksponuojamos 2020 m. kovo mėn. skirtingose
miesto erdvėse, įtraukiant mokinius, tėvelius ir miesto bendruomenės narius.
Projekto dalyviai savo kūrybos darbus (sukurtus eilėraščius, dainas A4 formatu), piešinius (A3
formatu), keramikos darbelius, filmavimo medžiagą atsiunčia arba pristato iki 2020 m. sausio 30
d. el. paštu klara.karnaseviciene@gmail.com arba adresu: Klara Karnaševičienė, L. Asanavičiūtės
g. 2, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla.
Lietuvos projekto dalyvių piešinių atranka dailės darbų parodai ,,Tu, Lietuva, tu mana“ vyks
2019 m. vasario 3 d. 9.15 val. Vilniaus Žemynos gimnazijoje (Čiobiškio g. 16 Vilnius).
Parodos dalyvių darbai skirstomi pagal amžiaus grupes:
A grupė: 5–7 m.
B grupė: 8–9 m.
C grupė: 10–12 m.
D grupė: 13–15 m.
E grupė: 15–17 m.
Dailės darbų vertinimo komisija:
Rimantas Kisielius, Dailės mokytojų asociacijos prezidentas, Vilniaus Žemynos gimnazijos dailės
mokytojas metodininkas;
Audronis Žemaitis, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos dailės
mokytojas metodininkas, tapytojas;
Angelina Vekterienė, Vilniaus Karoliniškių gimnazijos dailės mokytoja metodininkė.
Dailės darbų parodos dalyviai bus apdovanoti diplomais, padėkos raštais.
4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
•
•
•

Projekto vadovas ir organizatoriai turi teisę koordinuoti ir keisti projekto renginių datas,
vietą.
Apie planuojamus pakeitimus projekto partneriai informuojami prieš mėnesį.
Projekto parneriai atsako už savo mokinių paruoštos privalomos programos meninį
atlikimą.
____________________________

