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ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE
2017–2018 M. M. / 2018–2019 M. M.
Alytaus muzikos mokykla
Projekto
pavadinimas,
logotipas

Programa/
priemonė

Tarptautinis
konkursas

V tarptautinis
jaunųjų pianistų
fortepijoninės
muzikos
konkursas, skirtas
Leonui Povilaičiui
atminti

Praktiniai
mokymai

2017 m.
Suaugusiųjų
mokymosi savaitės
„Mokymosi galia
ir džiaugsmas“
praktiniai
mokymai Alytaus
krašto suaugusiųjų
švietimo
organizacijoms
„Erasmus+,
Nordplus ir
sauagusiųjų
švietimo
organizacijų
vadybinės
kompetencijos,
tarptautiškumo
didinimo
problematika“

Projekto
įgyvendinimo
metai

2017-11-11

2017-11-20

Projekto, programos tikslas
(-ai)

Nustatyti ir įvertinti
geriausius fortepijoninės
muzikos atlikėjus

Metodinių žinių įgijimas,
pasidalijimas gerąja
patirtimis

Statusas
projekte

Projekto dalyviai

Laukiami
rezultatai,
pasiekimai
pasibaigus
projektui

Pastabos,
finansavimas

Dalyvis

Mokiniai (2),
mokytojai (2)

1 laureatas

Vilniaus Naujosios
Vilnios muzikos
mokykla

Dalyvis

Direktorė prof. dr.
AldonaVilkelienė,
Undinė
Pinkevičienė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
mokytoja Audronė
Venckūnienė

Pasisemta žinių
sekančių projektų
kūrimui,
vykdymui,
pasidalyta gerąja
patirtimi

Dzūkų krašto menų
inkubatorius
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Tarptautinis
konkursas

Tarptautinis
konkursas

VI tarptautinis
kamerinių
ansamblių
konkursas
„Muzikinė
akvarelė 2018“

IV tarptautinis
instrumentinės
muzikos
konkursas

Tarptautinis
konkursas

I tarptautinis
fortepijoninių
duetų konkursas
„FORTE – DUO“

Tarptautinis
konkursas

XI tarptautinis
lengvosios
muzikos-džiazo
jaunųjų atlikėjų
festivaliskonkursas
„Elektrėnų
žiburiukai 2018“

Tarptautinis
konkursas

XII tarptautinis
kamerinių
ansamblių
festivaliskonkursas
„Muzicejam kopa
ar draugiem“

2018-03-09

Išrinkti geriausius kamerinės
muzikos ansamblius

2018-03-23

Išrinkti geriausius
instrumentinės muzikos
atlikėjus

Dalyvis

Mokiniai (8),
mokytojai (6)

3 laureatai,
2 diplomantai

Anykščių muzikos
mokykla

Dalyvis

Mokiniai (17),
mokytojai (17)

Laureatų diplomai,
pagilinti
muzikavimo
įgūdžiai

Latvija, Rusija,
Lenkija

Šakių meno
mokykla
2018-04-14

Išrinkti geriausius
fortepijoninius duetus

2018-05-25

Išrinkti geriausius
lengvosios muzikos-džiazo
atlikėjus

2018-05-23

Išrinkti ir įvertinti geriausius
kamerinius ansamblius

Dalyvis

Dalyvis

Dalyvis

Mokiniai (4),
mokytojai (3)

4 II vietos
laureatai

Mokiniai (3),
mokytojai (1)

1 laureatas,
diplomantai: 2
solistai, 1
saksofonistų
ansamblis

Elektrėnų meno
mokykla

Mokiniai (19)
mokytojai (7)

II vietos laureatas
– kamerinis
ansamblis, III
vietos laureatai – 2
kameriniai
ansambliai,
styginių
instrumentų
kvintetas

Jazepa Medina 1-oji
Rygos muzikos
mokykla (Latvija)
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Tarptautinis
sąskrydis

Alytaus muzikos
mokyklos
projektas

Tarptautinis
festivalis

VI tarptautinis
akordeonistų
sąskrydis „Su
meile akordeonui“
Alytaus

2018-05-31/0603

Meistriškumo kursai,
koncertai, metodinė patirtis

Dalyvis

Mokiniai,
mokytojai (1)

Užmegzti ryšiai su
kitų Lietuvos
mokyklų
mokytojais

Išleistas projekto
lankstinukas,
sukurtas trumpas
filmas apie
projekto veiklas,
susipažinta su
Alytaus krašto
kompozitoriais,
kūrėjais,
suorganizuotas
koncertas

Lazdijų meno
mokykla, Veisiejų
skyrius

Alytaus dekanato
šeimos centras;
Alytaus senamiesčio
pradinė mokykla;
Projektą finansavo
Alytaus miesto
savivaldybė

Alytaus muzikos
mokyklos
projektas-kūrybinė
stovykla „Dzūkų
melodijos vaikų
pasaulyje“.

2018-06-01/20

Mokinių užimtumas vasaros
metu

Vykdytojas

Mokiniai, (30)
mokytojai (9)
direktoriaus
pavaduotoja ūkiui
Jolanta
Stasiūnienė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui Undinė
Pinkevičienė,
Laima Žurava,
bibliotekininkė

VII tarptautinis
muzikos ir šokio
festivalis
„Paralia vasaros
festivalis“

2018-06-06/14

Tarpkultūrinis
bendradarbiavimas

Dalyvis

Mokiniai (7)
mokytojai (2)

Pagilinti
muzikavimo
įgūdžiai

Paralia (Graikija)

III tarptautinis
jaunųjų pianistų ir
ansamblių
konkursas
„Musica
Pianoforte 2018“

2018-06-07

Išrinkti geriausius pianistus
ir ansamblius

Dalyvis

Mokiniai (3)
mokytojai (1)

III vietos laureatas
– instrumentinis
ansamblis

Prienų kultūros ir
laisvalaikio centras

Tarptautinis
konkursas
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Tarptautinis
festivalis

44-asis tarptautinis
sportinio ėjimo
festivalis „Alytus
2018“

2018-06-08

Geros šventiškos nuotaikos
renginio metu palaikymas

Dalyvis

Muzikos mokyklos
pučiamųjų
instrumentų
orkestras,
mokytojai (6)

Tarptautinis
konkursas

Tarptautinis
konkursas „Italia
Award“

2018-06-13/22

Išrinkti geriausius
instrumentinius ansamblius

Dalyvis

Mokiniai (10)
mokytojai (2)

Tarptautinis
festivalis

Tarptautinis
folkloro festivalis.

2018-06-19/27

Tarpkultūrinis
bendradarbiavimas

Dalyvis

Muzikos mokyklos
liaudiška kapela
(20), mokytojai (2)

Tarptautinis
festivalis

Tarptautinis
Tanabata
festivalis.
Dalyvauja Alytaus
muzikos mokyklos
kolektyvas

Tarptautinis
koncertas

Smuikininkų
ansamblio
Kremenčuk
(Ukraina) ir
Alytaus muzikos
mokyklos
smuikininkų
ansamblio
koncertas
„Muzikinė
draugystė Alytus –
Kremenčuk“

2018-07-03/10

2018-10-25

Tarpkultūrinis
bendradarbiavimas

Tarpkultūrinis
bendradarbiavimas

Dalyvis

Dalyvis

Mokiniai (8),
mokytojai (1)

Mokiniai (13)
mokytojai (1)

Šventė tampa
patraukli,
sociokultūrinės
raiškos patirtis
Grand Prix
laimėtojai –
instrumentinis
ansamblis, I vietos
laureatai – 3
instrumentiniai
ansambliai, II
vietos laureatas –
instrumentinis
ansamblis
Pagilinti
muzikavimo
įgūdžiai, anglų
kalbos žinios
Pagilintos anglų
kalbos žinios,
susipažinta su
Japonijos kultūra,
užmegzti ryšiai su
Japonijos mokykla

Pagilinti
muzikavimo
įgūdžiai

Alytaus miestas

Roseto degli
Abruzzi (Italija)

Juodkalnija

Hiratsuka (Japonija)

Alytaus miesto
teatro Mažoji salė
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Tarptautinis
festivaliskonkursas

Alytaus muzikos
mokyklos
„Nordplus“
suaugusiųjų
švietimo projektas

Dailės ir poezijos
konkurso
nugalėtojų
apdovanojimo
renginys

Tarptautinis
muzikos ir meno
mokyklų jaunųjų
akordeonistų
festivaliskonkursas, skirtas
Vaclovui
Furmanavičiui
atminti.

„Nordplus“
suaugusiųjų
švietimo projektas
Nr. NPAD –
2018/10217
„Learning is
attractive: read and
sing!“

Lenkijos lietuvių
Šv. Kazimiero
draugijos
organizuojamo
dailės ir poezijos
konkurso
nugalėtojų
apdovanojimo
renginys.

2018-10-27

2018-11-05/09

2018-11-09

Išrinkti ir įvertinti geriausius
akordeonistus

Bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais,
bendrųjų kompetencijų
gerinimas

Geros šventiškos nuotaikos
renginio metu palaikymas

Dalyvis

Vykdytojas

Dalyvis

Mokiniai (1),
mokytojai (1)

1 laureatas

Direktorė prof. dr.
Aldona Vilkelienė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui Undinė
Pinkevičienė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui Gabrielė
Dambauskaitė,
Mokytojai (9), Rita
Balsytė, programų
ir projektų
vadybininkė,
Laima Žurava,
bibliotekininkė

Pagilintos anglų
kalbos žinios,
vestos atviros
pamokos,
pristatyti Lietuvos
kultūrinio paveldo
pavyzdžiai,
meniniai metodai,
padedantys
tikslinėms
suaugusiųjų
grupėms įgyti ir
stiprinti IT,
užsienio kalbos
bei saviraiškos
įgūdžius, sukurtas
projekto
tinklaraštis,
pasidalyta gerąja
patirtimi

Alytaus muzikos
mokyklos
Liaudiška kapela
(26), mokytojai (3)

Šventė tampa
patraukli,
sociokultūrinės
raiškos patirtis

Vilniaus Naujosios
Vilnios muzikos
mokykla

Alytaus Vidzgirio
pagrindinė mokykla,
Jurgio Kunčino
viešoji biblioteka,
Dailiųjų amatų
mokykla,
Haparanda (Švedija)

https://learning-isattractive-read-andsing5.webnode.com/

Lietuvių namai
Seinai (Lenkija)
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Tarptautinis
konkursas

Tarptautinis
konkursas

Tarptautiniai
seminarai

Alytaus muzikos
mokyklos
„Nordplus“
suaugusiųjų
švietimo projektas

XII tarptautinis
jaunųjų talentų
konkursas
„Tautiniai akcentai
muzikoje“
IX tarptautinis
jaunųjų atlikėjų
kamerinės
muzikos
konkursas
„Muzikos tiltai −
2018“
Gerosios patirties
sklaidos seminarai
Kazachstane dėl
mokyklų veiklos
organizavimo
integruojant
specialiųjų
ugdymosi poreikių
turinčius
mokinius.

„Nordplus“
suaugusiųjų
švietimo projektas
Nr. NPAD –
2018/10217
„Learning is
attractive: read and
sing!“

2018-11-25

Išrinkti geriausius muzikos
atlikėjus

Dalyvis

Mokiniai (2),
mokytojai (2)

Laureatų diplomai,
pagilinti
muzikavimo
įgūdžiai

Kauno 1-oji
muzikos mokykla

Vilniaus
Karoliniškių
muzikos mokykla

2018-12-08

Išrinkti geriausius kamerinės
muzikos atlikėjus

Dalyvis

Mokiniai (10),
mokytojai (3)

II vietos laureatas
– kamerinis
ansamblis,
diplomantai – 4
kameriniai
ansambliai

2018-1115/2018-12-14

Pasidalinti gerąja
pedagogine patirtimi,
socialinės įtraukties srityje,
vesti seminarus būsimiems
mokytojams bei
dėstytojams, pristatyti
Lietuvos ir Alytaus patirtį,
integruojant specialiųjų
poreikių vaikus į ugdymo
procesą.

Dalyvis

Direktorė prof. dr.
Aldona Vilkelienė

Pasidalyta gerąja
patirtimi, vesti
seminarai

Kazachstano
Respublika, Tarazo
universitetas

Mokytojai (2)

Pagilintos anglų
kalbos žinios, vesti
seminarai,
susipažinta su
Švedijos kultūrinio
paveldo
pavyzdžiais,
pasidalyta gerąja
patirtimi

Haparanda, Švedija

2019-03-11/15

Bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais,
bendrųjų kompetencijų
gerinimas

Vykdytojas

Parengė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Undinė Pinkevičienė, (8 699) 49 198
(vardas, pavardė, telefono numeris)

