
MČTAU Meninio ugdymo fakulteto 2020–2021 mokslo metų veikla 

 

Jau šešis metus gyvuojantis Meninio ugdymo fakultetas 2020–2021 mokslo metus pradėjo rugpjūčio 

mėn. pabaigoje. Kartu su MČTAU meno kolektyvų vadovais sudarėme planuojamo MČTAU 2020– 

2021 mokslo metų pradžios šventinio koncerto Vingio parke 2020-10-06 programos projektą. 

Fakultete vyko užsiėmimai, ruošėmės renginiui, bet pablogėjus Covid-19 pandemijos situacijai ir LR 

Vyriausybei vėl paskelbus karantiną, numatytas MČTAU renginys neįvyko. 

 

Spalio 6 d. susirinkome į Meninio ugdymo fakulteto šeštųjų mokslo metų atidarymą. Susipažinome 

su pandemijos sąlygų apribotos veiklos ypatumais ir numatomais planais. Drauge su fakulteto 

svečiais dainavome gražiausias dainas ir romansus. Sulaukėme naujų fakulteto klausytojų, kai 

kuriuos priėmėme į „Romantikų“ būrį, kitiems pasiūlėme lankyti bendrus užsiėmimus ir 

pasidainavimus. 

 

Meninio ugdymo fakulteto mokslo metų pradžios užsiėmime dalyvavo 50 klausytojų. Atsisakius 

seniūno pareigų Gražinai Banevičienei ir Virginijai Sarnickienei, išrinkti nauji grupių seniūnai.  

Nuspręsta sustabdyti vaidybos studijos „Mistika“ veiklą. 

 

 Fakulteto klausytojų branduolį sudarė dviejų meninio ugdymo saviraiškos grupių dalyviai: 

- Romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai“ (vadovė Izabelė Janina Bražiūnienė; 

koncertmeisteris Liutauras Milišauskas; seniūnė Regina Vinciūnienė) – 23 dalyviai; 

- Skaitovų grupė (vadovė Nijolė Gradauskienė; seniūnė Filomena Marčiulionienė) – 17 

dalyvių. 

 

Fakulteto veikla vykdoma pagal sudarytą užsiėmimų ir renginių planą. Buvo planuota kas mėnesį 

pravesti po vieną paskaitą. Tapti fakulteto klausytojais ir lankyti paskaitas gali visi norintieji MČTAU 

klausytojai. Praktiniai užsiėmimai grupėse turėjo vykti ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę 

(romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai“ – 2 kartus per savaitę, skaitovų grupė – kas savaitę, 

o prieš koncertus ir kelis kartus). Nors karantinas pakoregavo mūsų planus, tačiau iki jo suspėjome 

nuveikti nemažai gražių darbų.   

 

Dar vasarą buvome pakviesti rugsėjo 26 d. dalyvauti Antakalniečių bendruomenės popietėje, skirtoje 

paminėti žymiųjų antakalniečių poetų jubiliejinius gimimo metus – Algimanto Baltakio 90, Justino 

Marcinkevičiaus 90 ir Pauliaus Širvio 100. Popietėje dalyvavo pats poetas Algimantas Baltakis su 

žmona, Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės „Santalka“ pirmininkė Aldona Žiliukienė ir P. 

Širvio giminaitis Artūras Širvys, aktorius Petras Venclovas, knygos „Palik tik dainą man“ sudarytojas 

Alfonsas Pakėnas.  

Renginio organizatorė – Antakalniečių senjorų klubo prezidentė, Antakalniečių skyriaus „Bočiai“ 

pirmininkė Gražina Berkelienė pergyveno, kad dėl pandemijos suvaržymų negalėjo priimti viso 

„Romantikų“ kolektyvo – pakvietė tik tris dalyvius ir „įpareigojo“ pristatyti Algimanto Baltakio 

kūrybą. Tai buvo didžiulis iššūkis, tačiau mūsų trijulė – skaitovų grupės vadovė Nijolė Gradauskienė, 

akordeonistas Antanas Pociūnas ir aš pati – parengėme ir atlikome 25 min. trukmės programą! Viso 

įdomaus renginio įrašą galima paklausyti internetinėje svetainėje: 

https://www.youtube.com/watch?v=f-kwtPx-m4Q 

https://www.youtube.com/watch?v=f-kwtPx-m4Q


 

Spalio 5 d. buvome pakviesti koncertuoti MČTAU aktyvo simbolinėje metų pradžios šventėje. 

Sudarėme romantinio muzikavimo ansamblio „Romantikai“ ir skaitovų koncertinę grupę, parengėme 

nuotaikingą programą ir pristatėme ją renginyje dalyvavusiems svečiams, rektorato nariams, fakultetų 

dekanams, prodekanams, seniūnams, kolektyvų vadovams.  

    

Spalio 15 d. keturios fakulteto skaitovės – vadovė Nijolė Gradauskienė, seniūnė Filomena 

Marčiulionienė, Laima Peciukonienė, Nijolė Šereikienė ir aš pati dalyvavome tradiciniame susitikime 

su MČTAU Garbės narių klubo nariais. Šį kartą čia vyko ypatinga etnologės, hab. humanitarinių 

mokslų daktarės Nijolės Laurinkienės paskaita „Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje“. Mes 

parengėme ir pristatėme paskaitos temą papildančią edukacinę programą „Žodžio galia“. Parinkome 

Janinos Degutytės eilėraščių ciklą „Neužpūsk pienės pūko“, prie kurio derėjo ir acapella atliktos 

senovinės mitologinės ir liaudies dainos „Mėnuo saulužę vedė“, „Beauštanti aušrelė“, „Bėkit, 

bareliai“, „Žvaigždė“.  

Dėkojame Garbės narių klubo vadovei Elenai Sakavickienei už malonų, nuoširdų klubo ir fakulteto 

bendravimą, gražų ir prasmingą bendradarbiavimą.  

 

Spalio mėn. intensyviai rengėmės lapkričio ir gruodžio mėn. planuotiems užsiėmimams ir 

renginiams. Labai gaila, bet karantinas sustabdė mūsų veiklą.  

Lapkričio mėnesį neįvyko planuota Lietuvių fondo įgaliotinio Lietuvai Leono Narbučio paskaita 

„Lietuviška estradinė muzika išeivijos gyvenime 1944–1990 m.“, Nijolės Gradauskienės paskaita 

„Kalbos kultūros pagrindai“, edukaciniai pasidainavimai su „Romantikais“ ir jų edukacinės 

programos „Tėvyne, tu laisva“ pristatymas Garbės narių klubo užsiėmime. 

Gruodžio mėnesį numatytas Pauliaus Širvio 100-mečio minėjimas atidėtas kitiems mokslo metams.  

 

Karantinas apribojo mūsų planus, užsiėmimus, susitikimus, pasidainavimus, bet nenuleidome rankų, 

bendravome internetu ir telefonu, ieškojome naujų idėjų, naujo repertuaro, dalyvavome projektuose, 

mokėmės kompiuterinio raštingumo, savanorystės paslapčių. Drauge su Gražina Banevičiene 

dalyvavome Informacinių tecnologijų fakulteto organizuotuose nuotoliniuose mokymuose ir per tris 

mėnesius išklausėme 11 skaitmeninio raštingumo mokymų temų. Skaitovų grupės ir ansamblio 

„Romantikai“ dalyvė Regina Greivienė dalyvavo technologinės kūrybos projekto mokymuose, 

prisidėjo prie IT fakulteto veiklos ir parengė mokomąją medžiagą – dokumentą „Programa 

susitikimams internete“.  

 

Dėkojame Informacinių technologijų fakulteto dekanui Ovidijui Gabrėnui už galingą kompiuterinio 

raštingumo gūsį MČTAU padangėje. Jo didžiulis noras ir sugebėjimas perduoti savo žinias kitiems,  

jo padrąsinanti šypsena paskatino mus visus imtis neįtikėtinų dalykų! Sekdami jo pavyzdžiu, ėmėmės 

patys organizuoti fakulteto veiklą nuotoliniu būdu.  

 

Buvo nelengva, nes iš trijų fakulteto tarybos narių karantino akivaizdyje likau viena – skaitovų grupės 

vadovė Nijolė Gradauskienė nesinaudoja informacinėmis technologijomis, su ja bendravome tik 

telefonu, o fakulteto seniūnas Rimantas Stulgys karantino metu iki rudens sustabdė savo veiklą 

fakultete. Padedant geranoriškoms, aktyvioms grupių seniūnėms Reginai Vinciūnienei ir Filomenai 



Marčiulionienei, pati su kiekvienu dalyviu atskirai kalbėjau telefonu ir prie kompiuterio mokėmės 

bei bandėme prisijungimą ir bendravimą Google Meet platformoje.  

 

Sausio mėn. 29 d. įvyko sklandus pirmasis nuotolinis ansamblio „Romantikai“ užsiėmimas – 

susitikimas su MČTAU rektore dr. Zita Žebrauskiene, kuri supažindino su MČTAU veikla karantino 

metu. Aptarėme ansamblio „Romantikai“ galimybes ir planus karantino laikotarpiu. 

Dėkojame rektorei už prasmingas mintis, palaikymą ir pritarimą Meninio ugdymo fakulteto veiklai.   

 

Dėl fakulteto veiklos specifikos nutarėme neorganizuoti viešų nuotolinių paskaitų, aktyviai dalyvauti 

kitų fakultetų paskaitose. Mūsų bendri ir meninių grupių nuotoliniai užsiėmimai buvo skirti tik jų 

dalyviams. Užsiėmimus organizavau aš pati Google Meet platformoje ir kviečiau užsiėmimų dalyvius 

pagal aptartą veiklos planą ir sutartą datą (stengėmės užimti laisvą nuo kitų fakultetų užsiėmimų 

laiką). 

 

Vasario mėn. 26 d. įvyko fakulteto bendras nuotolinis užsiėmimas – EK Žaliosios knygos dėl 

senėjimo „Skatinti kartų solidarumą ir atsakomybę“ aptarimas. Apibendrinti fakulteto klausytojų 

pamąstymai, nuomonės, pasiūlymai, komentarai perduoti MČTAU Patirties laboratorijai. 

 

Karantino laikotarpiu įvyko 3 bendri Meninio ugdymo fakulteto užsiėmimai, 12 romantinio 

muzikavimo ansamblio „Romantikai“ užsiėmimų ir 7 skaitovų grupės užsiėmimai. 

  

Ansamblio „Romantikai“ virtualiuose užsiėmimuose vyko dalyvių siūlomų naujų dainų išklausymas 

ir aptarimas, dalyvių siūlomų patriotinių dainų bazinio „dešimtuko“ pateikimas ir nagrinėjimas, 

vientiso dainavimo po vieną tiesiogiai virtualioje erdvėje ypatumai ir galimybių išbandymas, P. Širvio 

dainų pakartojimas, naujų dainų mokymasis klausant įrašus. Akordeonistas Antanas Pociūnas, 

Nacionalinės M. K.Čiurlionio menų mokyklos kūno kultūros mokytojas, dalijosi mintimis apie 

aktyvų senjorų gyvenimą karantino laikotarpiu ir pravedė mankštą. Užsiėmimuose „Pavasario garsai“ 

ir „Mūsų dienos kaip šventė“ išradingai šventėme dalyvių Reginos Gabrijolavičienės ir Nijolės 

Šereikienės 75-mečio Jubiliejus – virtualioje erdvėje skambėjo dalyvių sveikinimo žodžiai ir dainos, 

pakeliant simbolinę vyno taurę. 

 

Įdomūs ir prasmingi skaitovų grupės virtualūs užsiėmimai: 

-  „Tu – versmė, tu – giesmė“, P.Širvio meilės lyrikos skaitymas; 

- „Pavasario vainikas“, lietuvių poetų kūrybos skaitymas; 

- „Aš pamilau karalių tavyje“, skirtas V.Mačernio kūrybai; 

- „Pavasario giesmė“, mėgiamų eilių skaitymas.  

 

Džiaugėmės, galėdami dalyvauti virtualioje Istorijos fakulteto paskaitoje – Kovo 11-osios minėjime. 

Šio renginio šventinio sveikinimo programos paruošimas mums buvo nemažas išbandymas, jam 

skyrėme kelis užsiėmimus. Šventinio sveikinimo programoje dalyvavo skaitovės  Angelė Valionienė, 

Vitalija Vanagaitė ir „romantikės“ Aldona Civinskaitė, Aldona Pranarauskienė, Izabelė Bražiūnienė, 

Laimutė Raguliūnienė, Regina Vinciūnienė. 

Dėkojame Istorijos fakulteto dekanei doc. Vidai Kniūraitei už pakvietimą, malonų ir prasmingą 

bendradarbiavimą, o programos dalyvėms – už nuoširdų triūsą ir puikų programos pristatymą. 



 

MČTAU Rektorės dr. Zitos Žebrauskienės kvietimu dalyvavome virtualaus MČTAU renginio 

„Šv.Velykų belaukiant“ – susitikimo su MČTAU kapelionu kun.V. Rapaliu programoje. Skaitovė 

Vitalija Vanagaitė skaitė eiles, dekanė Izabelė Bražiūnienė pasakojo apie Velykų tradicijas. 

Dalyvavimas tokiame sakraliniame renginyje – didžiulis įpareigojimas, atsakomybė ir palaima. 

 

MČTAU prorektorės Aldonos Rėksnienės paraginti, balandžio 29 d. ryžomės organizuoti viešą 

virtualų Meninio ugdymo fakulteto renginį „Gyvenimas yra gražus“ (buvo numatytas fakulteto 

užsiėmimų plane) ir pakvietėme MČTAU bendruomenę prisijungti bei drauge paminėti poeto, 

lietuvių literatūros klasiko Vytauto Mačernio 100-ąsias gimimo metines ir 2021-uosius – V.Mačernio 

metus. 

Pranešėja, skaitovų grupės ir ansamblio „Romantikai“ dalyvė Nijolė Šereikienė supažindino su poeto 

gyvenimu ir kūryba. Savo mintimis pasidalino renginio viešnia prof. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. 

Poeto eiles deklamavo skaitovų grupės dalyvės. Klausėmės dainų pagal poeto eiles autoriaus ir 

atlikėjo panevėžiečio Sigito Stankūno įrašų. 

Džiaugėmės sulaukę iš renginio dalyvių daug gerų žodžių už gerai organizuotą, aktualų, nuoširdų 

renginį. Dėkojame pranešėjoms, atlikėjoms ir visiems renginio dalyviams. 

 

Apie Meninio ugdymo fakulteto veiklą parašėme 6 informacinius straipsnius. Jie buvo patalpinti 

MČTAU interneto svetainės „Naujienose“ ir „Senjorų užrašuose“. 

Dėkojame MČTAU atstovei spaudai Jadvygai Miniotaitei, interneto svetainės vadovei Vidai 

Rogalskienei, redaktorei Rasai Pakalkienei už nuoširdų, prasmingą benradarbiavimą ir minčių 

bendrystę. 

   

Mokslo metus baigėme, gyvai švęsdami romantinio muzikavimo ansamblio „Romantikai“ solisto ir 

akordeonisto Antano Pociūno 70-mečio Jubiliejų, turėdami viltį, kad šitas karantinas jau paskutinis. 

Esame paskiepyti, turime galimybių pasus. Netruks prabėgti vasara, ir visi sugrįšime į auditorijas. 

 

Dėkoju visiems kartu buvusiems ir padėjusiems vieni kitiems išgyventi nelengvą karantino laikotarpį. 

Telydi mus skambi daina ir nuoširdus žodis!  

 

Būkime sveiki ir gyvenkime viltimi: 

  

     Vėl mes dainoj susitiksim, 

     Vėl žydės ir kvepės jazminai, 

     Vėl mes ratu susikibsim, 

     Vėl mūsų žodžiams, dainoms 

     Bus dienų per mažai... 

 

Izabelė Janina Bražiūnienė, Meninio ugdymo fakulteto dekanė 

 

 

  


