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VILNIAUS JUOZO TALLAT-KELPŠOS KONSERVATORIJA 

MOKINIŲ ATLIKĖJO RAIŠKOS SKATINIMO TĘSTINIS PROJEKTAS 

„NORIME BŪTI GIRDIMI“  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos (toliau – Konservatorijos) mokinių  

atlikėjo raiškos skatinimo tęstinio projekto „Norime būti girdimi“ (toliau – Projekto) nuostatai 

reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, projekto rengėjus ir dalyvius, atlikėjo raiškos darbų (vaizdo 

įrašų) pateikimo tvarką, projekto organizavimą, muzikinių darbų eksponavimą.  

2. Dėl pandemijos nuolat besikeičiančių ugdymo sąlygų akivaizdoje, muzikinio 

Ugdymo mokytojai susidūrė su neįprasta muzikos atlikėjams situacija – muzikinių įgūdžių pristatymo 

viešų atsiskaitymų bei koncertų formomis stygius demotyvuoja mokinius siekti užsibrėžtų tikslų, o 

atlikėjo saviraiškai nepalanki psichologinė būsena neigiamai įtakoja profesinį tobulėjimą.  

3. Projektas - tęstinis, jo vykdymas apima 2020-2021 mokslo metus.  

4. Projekto nuostatai skelbiami Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 

 internetinėje svetainėje http://www.konservatorija.lt/.  

 

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Tikslas: stiprinti mokinių muzikavimo motyvaciją nuotolinio mokymo sąlygomis, 

skatinti atlikėjo raišką įtraukiant alternatyvias muzikos atlikimo pristatymo formas, palaikyti mokyklos 

bendruomenės bendradarbiavimą nuotolinio mokymo metu.  

6. Uždaviniai:  

a. sudaryti sąlygas mokiniams išbandyti alternatyvias koncertinio atlikimo formas;   

b. sukurti dalyko turinio tikslo siekimui palankią ugdymo aplinką, atitinkančią 

pakitusias ugdymo sąlygas;  

c. skatinti mokytojus naudoti alternatyvius ugdymo ir vertinimo metodus;  

d. plėtoti bendradarbiavimą tarp konservatorijos metodinių grupių;  

e. viešinti konservatorijos mokinių atlikėjišką raišką. 

 

 

III. PROJEKTO RENGĖJAS IR DALYVIAI 

 

7. Projekto rengėjas: Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija.                  

     Projekto autorės - Populiariosios muzikos metodinės grupės mokytojos: 

                                                      Vita Sasnauskienė, 

                                                       Giedrė Rimšaitė.  

http://www.konservatorija.lt/


8. Projekto organizacinio darbo grupė: 

                vadovai - Vita Sasnauskienė, populiariosios muzikos metodinės grupės pirmininkė, vokalo 

mokytoja, 

                                 Giedrė Rimšaitė, populiariosios muzikos vokalo mokytoja, 

                nariai –    Rita Auksoriūtė, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja, 

                                  Sergej Ankuda, IT specialistas. 

9. Projekto dalyviai - Konservatorijos mokiniai.  

IV. MUZIKINIŲ DARBŲ PATEIKIMO TVARKA 

10. Projektą sudaro keturi etapai:  

  rudens – iki 2020 m. lapkričio pabaigos;  

  žiemos – iki 2021 m. sausio pabaigos; 

  pavasario – iki 2021 m. kovo pabaigos;  

  vasaros – IV klasei iki 2021 m. gegužės pabaigos, I-III klasėms iki 2020-2021 m. m. 

 ugdymo proceso pabaigos.   

11. Projektui pateikiami muzikos atlikimo (kūrinio / pjesės) vaizdo įrašai (toliau – 

 Įrašai). Pageidautina įrašo trukmė – iki 3 min. Jei kūrinį sudaro kelios dalys, rekomenduojama pateikti 

vienos dalies įrašą.  

12. Pateikiami sąlyginai kokybiški, dalyko apraše numatytą atlikėjo raiškos lygį 

atitinkantys įrašai.  

13. Įrašų atranką atlieka direktoriaus įsakymu patvirtintos vertinimo komisijos. 

                13.Vertinimo komisijų pirmininkai atrinktus įrašus siunčia el. p.: rimsaitemail@gmail.com 

iki 9 punkte nurodytų etapų terminų pabaigos. Rekomenduojama įrašus siųsti naudojant WeTransfer 

programą, išlaikant maksimalią failo kokybę.  

               14. Siunčiant įrašą, būtina nurodyti:  

a. mokinio vardas, pavardė, klasė;  

b. mokytojo vardas, pavardė, dalyko pavadinimas;  

c. atliekamo kūrinio autorius (-iai), pavadinimas.  

              15.Projekto organizacinio darbo grupė per penkias darbo dienas nuo įrašų gavimo 

 įvertina atsiųstų įrašų kokybę ir geriausius patalpina Konservatorijos internetinėje svetainėje.  

16. Muzikinio kūrinio atlikėjas, pateikdamas vaizdo įrašą, tampa projekto dalyviu bei 

sutinka, kad projektui pateiktas vaizdo įrašas būtų viešinamas Konservatorijos internetinėje svetainėje.  

                                             V. MUZIKINIŲ DARBŲ EKSPONAVIMAS 
 

17. Vaizdo įrašai eksponuojami Konservatorijos internetinėje svetainėje adresu 

http://www.konservatorija.lt/. 

VI.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Projekto dalyviams ir jų mokytojams bus įteiktos Konservatorijos direktoriaus  

padėkos.  

19. Projekto organizatoriai turi teisę neeksponuoti vaizdo įrašų, neatitinkančių 

 nuostatų reikalavimų.  

20. Kilus klausimams kreiptis: į Giedrę Rimšaitę tel. 861650750,  

                                                  į Vitą Sasnauskienę tel. 861541571.   
                    ____________________________________________________ 

http://www.konservatorija.lt/

