
MČTAU Meninio ugdymo fakulteto 2019–2020 mokslo metų veikla 

Tobulinant ugdymo procesą, 2019 m. sausio 24 d. įvykusiame MČTAU rektorato posėdyje buvo 

pasiūlyta nuo naujų mokslo metų pakeisti Meninės saviraiškos fakulteto, įsteigto 2015 m. rugpjūčio 

10 d. MČTAU rektorato nutarimu, darbo kryptį ir pavadinimą, papildant veiklos pobūdį. 2019 m. 

vasario 28 d. įvykusiame MČTAU rektorato posėdyje buvo pateikti pasiūlymai dėl fakulteto veiklos 

2019–2020 mokslo metais, pateiktas planuojamų galimų paskaitų tematikos projektas. Numatyta kas 

mėnesį pravesti po vieną paskaitą, kurią skaitytų kviestinis lektorius. Tapti fakulteto klausytojais ir 

lankyti paskaitas gali visi norintieji MČTAU klausytojai. Taigi, jubiliejinius MČTAU 25-uosius, o 

fakulteto 5-uosius mokslo metus pasitikome su patvirtintu nauju pavadinimu – Meninio ugdymo 

fakultetas. 

Du kolektyvai – vokalinis ansamblis „Ave Musica“ ir šokių studija užsiaugino sparnus ir tarsi 

paukščiai išskrido ir tęsia veiklą savarankiškai kaip MČTAU meno kolektyvai. 

Buvusi fakulteto prodekanė Aldona Mšastienė tapo MČTAU šokių studijos seniūne. Išrinktas naujas 

aktyvus Meninio ugdymo fakulteto seniūnas Rimantas Stulgys. Pakeista fakulteto tarybos sudėtis: 

Izabelė Janina Bražiūnienė, Rimantas Stulgys, Nijolė Gradauskienė. 

Fakultete išliko meninės saviraiškos grupės: romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai“ 

(vadovė Izabelė Janina Bražiūnienė, koncertmeisteris Liutauras Milišauskas, seniūnė Gražina 

Banevičienė), skaitovų grupė (vadovė Nijolė Gradauskienė, seniūnė Virginija Sarnickienė), vaidybos 

studija „Mistika“ (seniūnė Vida Vaišvilienė). 

Džiaugiamės, kad pasiteisino Meninio ugdymo fakulteto nauja veiklos sritis – paskaitų 

organizavimas. Bendras paskaitas ir užsiėmimus lankė gausus MČTAU senjorų būrys. Paskaitas 

skaitė kviestiniai ir savi lektoriai. Skaitytos paskaitos: „Suaugusiųjų meninis ugdymas“ (lektorė 

MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė), „Prisiminimai apie Klemensą Griauzdę“ ir „Prisiminimai 

apie lietuvių išeivijos muzikus“ – iš ciklo „Lietuvos kompozitoriai, dirigentai, chorvedžiai“ (lektorius 

muzikologas, Stasio Vainiūno namų direktorius Vaclovas Juodpusis), „Sceninės kalbos ypatumai“ ir 

„Funkcinių stilių intonacinės ypatybės“ (lektorė MČTAU prorektorė Aldona Rėksnienė), „Iškalbos 

menas“ ir kirčiavimo pamoka „Kalbėkime taisyklingai“ (lektorė skaitovų grupės vadovė Nijolė 

Gradauskienė). 

Meninių grupių dalyviai lankė bendrus fakulteto užsiėmimus – paskaitas, praktinius užsiėmimus 

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

kas savaitę), rengė edukacines ir koncertines programas. 

Ansamblį „Romantikai“ papildė naujas puikus akordeonistas, Užsienio kalbų fakulteto klausytojas 

Antanas Pociūnas. Koncertavome Vilniaus m. Antakalnio bočių renginyje „Ruduo Sapiegų parke“, 

MČTAU Prienų TAU filialo 20-mečio minėjime. Parengėme naujas edukacines programas 

„Tarpukario dainos“ ir „Tėvyne, tau daina“ ir pristatėme jas MČTAU Garbės narių klubo 

užsiėmimuose. Parengėme edukacinę programą „Dainos A. Baltakio žodžiais“, kurią pristatėme 

Kultūros fakulteto knygų klubo renginyje, skirtame poeto 90-mečiui pažymėti. Patobulinome 

edukacinę programą „Advento žvakių šviesoje“ ir kartu su skaitovų grupe pristatėme bendroje 

adventinėje popietėje. Dalyvavome MČTAU šventinės popietės Advento vainiko pirmosios žvakės 

įžiebimo programoje. Puoselėjame gražią tradiciją – kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį susirinkti 



į „Pasidainavimus su Romantikais“, kuriuose laukiami visi MČTAU senjorai. Ansambliui 

„Romantikai“ pasiūta koncertinė apranga: moterims – koncertinės suknelės, vyrams – koncertinė 

atributika – varlytės ir fantazijos. 

Šauniai dirbo skaitovų grupė, kuri papildė „Romantikų“ edukacines programas savo skaitomais 

tekstais. Skaitovų grupės vadovės Nijolės Gradauskienės vedamuose užsiėmimuose buvo 

nagrinėjama ir skaitoma J. Tumo-Vaižganto, K. Donelaičio, S. Nėries ir kt. kūryba. Buvo dėstomi 

poezijos ir prozos kūrinių skaitymo metodai, lietuvių kalbos kirčiavimo pagrindai ir kt. Garbės narių 

klubo susitikime skaitovų grupė pasidalijo adventiniais pamąstymais apie būtį. 

Tenka apgailestauti, kad teko pristabdyti vaidybos studijos „Mistika“ veiklą. Nerandame režisieriaus, 

kuris sutiktų dirbti neatlygintinai. Dėkojame MČTAU prorektorei Aldonai Rėksnienei už rūpestį. Kai 

kurie dalyviai dėl užimtumo ar sveikatos problemų paliko vaidybos studiją. Likę keli dalyviai lankė 

skaitovų grupės užsiėmimus. Pradedant naujus mokslo metus, reikėtų spręsti vaidybos studijos 

tikslingumą. 

Kovo 12 d. įvyko paskutinis MČTAU renginys prieš įvedant karantiną, t.y. Istorijos fakulteto 

užsiėmimas, skirtas Kovo 11-ajai paminėti. Užsiėmime dalyvavo ir Meninio ugdymo fakulteto 

klausytojai. Romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai“ pristatė naują edukacinę programą 

„Dainos Lietuvai“. Į skambias dainas buvo įpintos lietuviškos tautinės juostos. 

Birželio 2 d. ansamblio „Romantikai“ koncertinė grupė buvo pakviesta dalyvauti ir koncertuoti 

išplėstiniame MČTAU rektorato posėdyje, skirtame 25-ųjų mokslo metų uždarymui. Koncerte 

nuskambėjo ir karantino metu nuotoliniu būdu parengta nauja daina „Taip turi būti“. 

Dėkojame MČTAU rektorei dr. Zitai Žebrauskienei ir visam rektoratui už palaikymą ir pritarimą 

Meninio ugdymo fakulteto veiklai. Dėkojame Istorijos fakulteto dekanei doc. dr. Vidai Kniūraitei, 

Garbės narių klubo vadovei Elenai Sakavickienei ir Kultūros fakulteto knygų klubo vadovei Aldutei 

Martinaitienei už gražų prasmingą bendradarbiavimą. Dėkoju skaitovų grupės vadovei Nijolei 

Gradauskienei už nuoširdų, daug jėgų ir laiko reikalaujantį, neįkainojamą, neatlygintiną darbą, 

fakulteto seniūnui Rimantui Stulgiui, grupių seniūnėms Gražinai Banevičienei, Virginijai 

Sarnickienei, Vidai Vaišvilienei, visų padėjėjai Reginai Vinciūnienei už visokeriopą pagalbą, 

organizuojant fakulteto veiklą, ir visiems klausytojams už geranoriškumą ir nuoširdumą, 

susiklausymą ir organizuotumą. 

Karantinas apribojo mūsų planus, užsiėmimus, susitikimus, pasidainavimus, tačiau turime galimybę 

bendrauti elektroniniu paštu ir telefonu. Sugalvojome užduotis namų darbams: išmokti po vieną naują 

dainą ir susitikus išmokyti kitus; iš gausaus mūsų išmoktų virš 250 dainų repertuaro išrinkti po 8 

dainas, kurias skirsime MČTAU 25-mečiui. Skaitovai ir „Romantikai“ pradėjome nuotoliniu būdu 

ruoštis poeto Pauliaus Širvio 100-ųjų gimimo metinių paminėjimui rudenį. 

Kviečiame visus MČTAU klausytojus prisijungti ir siųsti savo pasiūlymus, pageidavimus, temas, 

dainas, eiles, kurias norėtumėte girdėti ir kartu dainuoti, skaityti būsimų renginių metu. Žiūrėkite ir 

klausykite mūsų įrašus youtube. 

Tegul laikini suvaržymai sustiprina mūsų dvasią ir žmogiškų vertybių supratimą. Drauge mes – jėga! 

Izabelė Janina Bražiūnienė, Meninio ugdymo fakulteto dekanė 

https://www.youtube.com/watch?v=7NZ304Af7wM&feature=youtu.be

