
2005-2010 m. fortepijono skyriaus veiklos apžvalga 

  

  Kiekvienais metais fortepijono skyriaus veikloje numatomi konkretūs ugdymo tikslai ir uždaviniai. 
Kiekvienas pedagogas klasėje turi įvairių gabumų mokinių, todėl mokymo tikslai taip pat šiek tiek 
skiriasi. Vieni vaikai nori išmokti muzikuoti tik sau, kiti trokšta pasirodyti scenoje ir išbandyti jėgas 
įvairiuose festivaliuose bei konkursuose. Dauguma pedagogų pasinaudoja konkursų teikiamomis 
galimybėmis ir bendromis su mokiniu pastangomis neretai pasiekia gerų rezultatų. Mūsų pasiekimai 
per paskutinius 5 metus yra šie: 

          Respublikiniame B. Dvariono jaunųjų pianistų konkurse: 

2010 m. - VI kl. mok. Lukrecija Stonkutė tapo laureate (mokytoja - metodininkė Audronė 
Breitmozerienė). 

          Respublikiniame ture Vilniuje mūsų mokyklą atstovavo šie dalyviai: 

    2006 m. - I kl. mok. Marija Chritankova (vyr. mokytoja Irina Radvilienė). 

                     VI kl. mok. Gintarė Jociūtė (mokytoja - metodininkė Danutė Pocienė). 

    2008 m. - II kl. mok. Marius Barauskis (mokytojas - metodininkas Ričardas Grušas). 

                     II kl. mok. Jonas Šopa (mokytopja - metodininkė Danutė Pocienė). 

                     IV kl. mok. Lukrecija Stonkutė (mokytoja - metodininkė Inga Grušaitė). 

    2010 m. - II kl. mok. Viktorija Vičiūlytė (vyr. mokytoja Vilija Antanavičienė). 

          Tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse: 

    2006 m. - IV kl. mok. Margarita Juodeikytė buvo dalyvė (vyr. mokytoja Dalia Liutkienė). 

    2009 m. - II kl. mok. Jonas Šopa tapo diplomantu (mokytoja - metodininkė Danutė Pocienė). 

          Respublikiniame fortepijoninių ansamblių konkurse: 

    2007 m. - VII kl. mokinės Gintarė Jociūtė (mokytoja - metodininkė Danutė Pocienė) 

ir Greta Cydzikaitė (mokytoja - metodininkė Inga Grušaitė) tapo 2 - os vietos laureatėmis. 

    2009 m. - II kl. mokinės Kristina Ramoškaitė ir Roberta Vaitelavičiūtė (mokytoja - metodininkė 
Danutė Pocienė) tapo 2 - os vietos laureatėmis. 

  Galima pasidžiaugti aktyviu skyriaus mokytojų dalyvavimu ir fortepijoninių ansamblių 
festivaliuose Plungėje, Šiauliuose, Šilutėje, kur jų mokiniai pasiekė gerų rezultatų. 

  Skyriaus vedėjos mokytojos - metodininkės Danutės Pocienės iniciatyva kas du metus rengiamas 
Žemaičių krašto jaunųjų pianistų festivalis - konkursas „Lietuviškos muzikos labirintais". Pirmasis 



renginys įvyko 2007 metais. Festivalis - konkursas kasmet pritraukia vis daugiau norinčių 
dalyvauti. Jame jau dalyvauja 14 meno ir muzikos mokyklų. 

  Mokytoja - metodininkė Inga Grušaitė tapo gražaus projekto „Dvaro muzika" iniciatorė. Koncertai 
rengiami nuo 2008 metų. Pirmasis įvyko Plungės M. Oginskio muziejuje. 2009 metais - Kretingos 
Tiškevičiaus dvare, o 2010 metais - Renavo dvare. 

  Tradicija tapo fortepijono skyriaus rengiamas kalėdinis koncertas tėveliams „Žiemos pasaka" bei 
mokslo metų pabaigai paminėti „Pavasario nuotaikos". Šie renginiai sulaukia labai šiltų atsiliepimų. 

  Maloniai klausytojus nuteikia mokytojos - metodininkės Audronės Breitmozerienės mokinių 
rengiami rečitaliniai koncertai. 2006 metais įvyko VII kl. mok. Rimo Andrijausko pasirodymas. 
2009 metais koncertavo V kl. mok. Lukrecija Stonkutė ir išplėstinio ugdymo mok. Greta 
Cydzikaitė. 

  Į aktyvią koncertinę veiklą mokinius suburia ir popietės, skirtos atskirų kompozitorių asmenybėms 
bei jų kūrybai pažymėti. 

  2006 m. - mokytoja - metodininkė Inga Grušaitė pravedė vakarą, skirtą E. Grygo 160-osioms 
   metinėms paminėti. 

  2008 m. - mokytojas - metodininkas Ričardas Grušas pravedė muzikinę popietę „H. Neihauzas - 
pianistas - pedagogas". 

  2010 m. - vyr. mokytoja Lolita Saparienė ir mokytoja - metodininkė Danutė Pocienė pravedė 
popietę, skirtą R. Šumano 200 - osioms gimimo metinėms paminėti. 

  Skyriaus mokytojai aktyviai dalyvauja fortepijono interpretaciją ir technikos pažangą 
skatinančiose meistriškumo kursuose, seminaruose. Nepritrūksta profesinio meistriškumo pravedant 
ir savo metodinius pranešimus bei atviras pamokas. 

  Malonus bendradarbiavimas vyksta tarp mūsų ir Šilutės meno mokyklos fortepijonų skyrių. 2007 
metų pavasarį gausus mūsų skyriaus būrys su koncertine programa lankėsi Šilutės meno mokykloje, 
o rudenį svečiuose pas mus sulaukėme jų muzikinės pasakos pagal P. Čaikovskio rinkinį „Albumas 
vaikams". 

  2008 metais Ingai Grušaitei suteikta mokytojo - metodininko kvalifikacinė kategorija.        

  2008 - 2009 metais Inga Grušaitė puikiai vadovavo fortepijono skyriaus veiklai. Jai talkininkavo 
Danutė Pocienė, kuri, Ingai Grušaitei išėjus motinystės atostogų, vėl vadovauja fortepijono skyriui. 

  

Fortepijono skyriaus vedėja Danutė Pocienė 

  

 


