
9-12 klasių  

          muzikos projektinė veikla 

 

Mokytojai: 

      

 R.Burinskienė 

      

 T. Balaišis 

      

 I. Senikienė 



Mišraus choro dalyvavimas  

projektinėje veikloje 

 • Mišrus choras „Vyturys“ (8 ir gimnazijos klasės) dalyvavo 

baigiamajame Tarptautinio mainų Projekto "Erasmus" 

renginyje - koncertavo šalių - partnerių (Lietuvos, Švedijos, 

Rumunijos,Turkijos) susitikime 2018 metų gegužės 12 

dieną. Choro dalyviai papuošė šį projektą, profesionaliai 

dainavo, garsino gimnaziją, tobulino savo muzikinius 

gebėjimus, bendradarbiavimo ir integravimosi į pasaulio 

kultūrą įgūdžius. 

• Mišraus choro 15 dainininkų visus 2018 metus dalyvavo 

neformaliojo švietimo programoje - projekte „Klasikinės 

muzikos keliu“. Projekto metu mokiniai lankė koncertus 

Kauno Filharmonijoje - ugdė savo muzikinio suvokimo 

kompetencijas ir bendrakultūrinius įgūdžius. 

 





Muzikinės kompiuterinės 

technologijos 

         „MUZIKOS KŪRIMAS 

MOBILIESIEMS TELEFONAMS“ 



Respublikinis projektas 

nuo 2011 m.  

Idėja – Tado Balaišio  
 

Partneriai: KTU Humanitarinių mokslų ir 

menų fakultetas, audiovizualinių menų 

taryba, Švietimo ir ugdymo skyrius. 
 

Kokurse pastoviai dalyvauja apie  

10 mokyklų (Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, 

Šalčininkų ir pan.), apie 40-70 mokinių. 



                            Projekto tikslas 

 

– Ugdyti mokinių kūrybiškumą, taikant informacines 

technologijas ir plėtojant saviraiškos poreikių 

tenkinimą per pasirinktą veiklą; 

– Skatinti mokinius ir mokytojus domėtis praktiniu 

kompiuterinės muzikos pritaikymu mobiliesiems 

telefonams. 

 

Mokiniai realizuoja savo kūrybines idėjas, turi galimybę 

išgirsti darbus viešoje erdvėje. 

Konkurso darbai publikuojami muzikinėje socialinėje 

platformoje Soundcloud. 



Projektas “Nematomas frontas” 
4 metai 

Tremtis.  

Partizanų pasipriešinimas.  

 

Tarpdalykinė integracija: 

 

Istorija, lietuvių literatūra, etika, muzika. 
(L. Bartininkas, D. Maliauskienė, V.Beišienė, R.Bylienė, I. Senikienė) 

 

Istorija, pilietiškumo pagrindai, dailė, muzika. 
(D.Jakučionienė, V.Beišienė, J.Stravinskienė, I.Senikienė) 

 



TREMTIS.          “VĖJŲ KRYŽKELĖJE” 



Siela randa laisvę laiškuose  





Koncertas Gedulo ir vilties dienai paminėti 

Girstučio bibliotekoje.  







“Nematomas frontas” - archyviniai kadrai  

iš partizanų lyderio Juozo Lukšos dienoraščių 



Visuomenininkas, dokumentinių filmų kūrėjas, vertėjas, buvęs pastorius ir 

desantininkas Jonas Ohmanas – vikingų palikuonis, Lietuvoje sutikęs savo 

meilę. Švedas, mokantis lietuvius patriotizmo. 

 



Grupės „Skylė“ savanorystė -  koncertai Ukrainos 

savanorių batalionų daliniuose.  



Dalyvavimas karinės - patriotinės dainos konkurse,  

skirtame Lietuvos partizano A.Ramanausko – Vanago metams paminėti.  





Integruota pilietiškumo pamoka 











Rezultatas? 

Penktadienis, 18 val.  

mes dar dirbame... 

nes vaikas nori išmokti kurti pats.... 




