
„Pedagogo koncertinės praktikos reikšmė formuojant mokinio individualumą“ 

1. Mokytojo profesinės dekvalifikacijos procesas 

Profesinė dekvalifikacija moksliškai dažniausiai pristatoma kaip „darbo degradacijos 

procesas, kurio metu darbas vis labiau tampa fragmentinis ir praranda kompleksiškumą, 

savarankišką turinį ir žinių bazę“. Muzikinio ugdymo pedagogikoje profesine 

dekvalifikacija gali būti laikoma asmeninio domėjimosi profesine veikla ir mokinio 

sėkme praradimu, noro skatinti mokinio veiklą už pamokų ribų stoka. Tai įsivaizdavimo 

apie mokytojo profesiją, kaip savirealizacijos priemonę, praradimas, taip pat nenoras 

tobulinti profesinius atlikimo įgūdžius, kaupti teorines, metodines ir atlikimo meno 

žinias. Vieną iš mokytojo profesinio netobulėjimo požymių reikėtų išskirti 

nedėmesingumą savo atlikėjiškai veiklai ir nenorą ugdyti savyje šį profesinį komponentą. 

Dažnai tai gali būti siejama su mokytojo nenoru papildyti savo muzikos mokymo 

metodikos, muzikinės veiklos psichologijos žinias. Profesinės dekvalifikacijos procese 

sutrinka sisteminis profesiniu požiūriu svarbių mokytojo muzikanto asmenybės bruožų 

ugdymas. Tapęs abejingu mokiniui, jis praranda vidinę motyvaciją tobulėti, krenta 

mokymo metodų kokybė, bendravimo įgūdžių lygis. 

a) Atlikimo meno kultūra 

Vienas iš svarbiausių mokytojo-muzikanto profesinių savybių komponentų, padedančių 

apsaugoti jį nuo profesinės dekvalifikacijos, yra atlikimo kultūra. Pagrindinės atlikimo 

kultūros ypatybės yra psichologinės, profesinės, dvasinės ir moralinės, ugdomosios ir 

auklėjamosios funkcijos. Pedagoginėje veikloje jos  formuoja techninę bazę, lavina 

klausą, interpretaciją, formuoja mokinio kūrybinę individualybę. Svarbiausia atlikimo 

kultūros raidos sąlyga yra situacija, kai atlikėjas klausytojui atveria savo supratimą apie 

atliekamą kūrinį, tai yra jį interpretuoja. Pedagoginė muzikanto atlikimo kultūros reikšmė 

slypi gebėjime išmokyti mokinius atpažinti kompozitoriaus sumanymą ir įgyvendinti jį 

atlikime.  Mokytojas-atlikėjas turi galimybę nuolat atkartoti savyje psichologinę 

pasiruošimo pasirodymui būseną, efektyviai valdyti sceninį jaudulį. To reikia ne tik 

norint išmokyti mokinį darbštumo ir kūrybiškumo, bet ir pasitikėjimo savimi. Tai reiškia, 

kad mokinių atlikimo kultūrai formuotis būtina mokytojo muzikanto psichologinė 

kompetencija, gebėjimas valdyti savo emocijas, nukreipti jas į kūrybinį procesą, valdyti 

sceninį jaudulį.  

 

b) Garso kultūra 

Vienas iš svarbiausių muzikanto atlikimo kultūros komponentų yra garso kultūra. 

Muzikantui labai svarbu visuose profesinės veiklos etapuose ugdyti požiūrį į garsą kaip į 

tikrą muzikinės minties įkūnijimą, „nes garsas yra muzika“. Be atlikėjiškos praktikos, 

mokytojui tampa sunkiau ugdyti garso kultūrą tiek savyje, tiek savo mokinyje. To 

įrodymas - laipsniškas mokytojo dėmesio mažėjimas mokinio garso kultūrai. Tam, kad 

mokytojas galėtų išmokyti mokinius pajusti garsą ir kontroliuoti jo išgavimą, jam pačiam 

reikia rasti galimybių tai nuolat tobulinti. Pažymėtina, kad savo atlikimu mokytojas turi 

pademonstruoti mokiniams, kaip naudotis techninėmis priemonėmis, kad pasiekti aukštą 

garso kultūrą ir išraiškingą kūrinio atlikimą.  



Siekdamas ugdyti mokinio nuolatinio darbo įgūdžius ir norą įveikti savo baimes 

pasirodymuose mokyklos koncertuose ir teminiuose vakaruose, mokytojas turi įtraukti į 

savo repertuarą kūrinius, kurie galėtų „patraukti“ mokinį, pakelti kartelę, kurią tas ar 

kitas mokinys, mokydamasis muzikos mokykloje, galėtų laikyti savo „galimybių riba“. 

Tai būtina mokinio valios ugdymui, kūrybiškai orientuotos motyvacijos formavimui. 

Dvasinės mokinio gyvenimo pusės ugdymui mokytojas turi duoti jam įvairias kūrybines 

užduotis: studijuoti muzikos ir atlikimo meno istoriją bei atlikimo meno kultūrą, taip pat 

klausytis įvairių muzikos kūrinių atlikimų. Tokiu būdu mokytojas sudaro sąlygas 

visaverčiam kūrybiniam bendravimui su mokiniu, o tai padės pakelti jo profesinių 

įgūdžių lygį. 

c) Motorikos sfera ir interpretacija 

Siekdamas tobulinti atlikimo kultūrą, mokytojas muzikantas turėtų atsiminti, jog 

„atlikimo specifika yra tokia, kad jame tarp įsivaizduojamų vaizdų ir tikrų visada yra 

motorikos sfera“. Ją reikia nuolat tobulinti, kad būtų galima pakankamai įtaigiai perteikti 

muzikinio kūrinio vaizdinį turinį. Nuolatinis atlikėjo aparato tobulinimas mokytojui 

muzikantui būtinas ir tam, kad jis mokiniui galėtų pasiūlyti geriausią techninės 

problemos sprendimą. Tai labai svarbu, nes kiekvienas mokinys turi savo atlikimo 

aparato ypatybes, kurias reikia tobulinti. Tam reikia naudoti ne tik standartinius 

sprendimus, bet ir individualų požiūrį. 

Bet kurio muzikanto brandos pradžia yra jo paties atliekamų kūrinių interpretacija. 

Būtent ji yra dar vienas svarbiausių atlikimo kultūros komponentų. Interpretacijos 

problema mokytojo muzikanto atžvilgiu yra tiesiogiai susijusi su šio meno mokymu. 

„Naujos kartos mokytojų ir pianistų dėmesys skambesiui, jo charakteriui ir spalvoms 

nuolat mažėja“. Ši tendencija liudija tai, kad mokytojų atlikimo kultūra nėra pakankamai 

aukšta, ir kad  nepakankamas dėmesys „planuotam ir ramiam mokinio ugdymui“. 

Norėdamas įveikti šią neigiamą tendenciją, mokytojas turi visokeriopai plėtoti savo 

interpretacijos meną, dalyvaujant įvairaus lygio koncertuose.  

d) Mokytojo profesionali koncertinė praktika 

Mokytojo profesionali koncertinė praktika turi neįkainojamą įtaką kūrybinei jo 

asmenybės raidai. Mokytojas, dalyvaudamas profesionaliuose koncertuose,  įgyja 

galimybę pakelti savo atlikimo kultūrą į aukštesnį lygį, pagerinti atlikimo kokybę ir 

savivertę, kuriai gali pakenkti susikaupęs stresas, dirbant su nelabai talentingais 

mokiniais. Be to, koncertinė praktika yra neįkainojama, kai mokytojas dirba su 

perspektyviais, ypač vyresniųjų klasių mokiniais. Tai suteikia mokytojui kūrybinės 

motyvacijos paruošti tokius mokinius tęsti studijas muzikos kolegijose ir universitetuose, 

taip pat koncertinei veiklai. Taigi koncertuojantis mokytojas formuoja naujas  

motyvacines formules, taip apsisaugodamas nuo psichologinio „perdegimo“ ir profesinės 

dekvalifikacijos. 

Ryškus pavyzdys, kai pedagoginės ir atlikimo veiklos derinys formuoja išskirtinę 

kūrybingą asmenybę, yra vienos iš pirmaujančių Rusijos fortepijono mokyklų įkūrėjo 

G.G. Neuhauzo biografija. Žodžiais „Kompozitoriaus tarnyboje“ Neuhauzas 

demonstruoja savo požiūrį tiek į atlikimo, tiek į pedagoginę veiklą. Daugybėje savo 

interpretacijų Neuhausas „tarnauja kompozitoriui“, suteikdamas klausytojui galimybę 

pajusti atliekamos muzikos atmosferą, „gyvą kvėpavimą“, siūlydamas jam savo viziją, ką 

kompozitorius galėtų jausti kurdamas tą ar kitą kūrinį. Gebėjimas gražiai ir įtikinamai 



savo atlikime parodyti kompozitoriaus idėją, remiantis giliu individualiu muzikos 

supratimu, vengiant subjektyvizmo – tai svarbiausia muzikanto atlikėjo užduotis. Šių 

savybių turėjimas leidžia mokytojui išmokyti mokinį pajusti kompozitoriaus stilių, 

atlikimo metu emociškai nuspalvinti kūrinius, sąmoningai valdyti garso išgavimą. 

Siekiant apsisaugoti nuo profesinės dekvalifikacijos,  mokytojui muzikantui svarbu 

maksimaliai profesionaliai derinti pedagoginę ir sceninę veiklą. Toks derinys suteikia 

mokytojui galimybę realizuotis, padeda išvengti ugdymo proceso monotonijos, didina 

profesinį potencialą, kelia atlikimo kultūros lygį. 

 

Ekrane sudėtos žinomų muzikantų nuotraukos kurie derino koncertinę ir pedagoginę 

veiklą. 

 

 2. Muzikanto – atlikėjo profesijos pedagoginiai įgūdžiai 

Atlikėjo muzikanto rengimo specifika visada buvo siejama su individualiomis 

pamokomis meistriškumo ir praktinės patirties turinčio muzikanto klasėje. 

Muzikanto profesijos bruožas yra grynai praktiniu būdu įgytų įgūdžių valdymas. Jie 

perduodami „iš rankų į rankas“ iš mokytojo mokiniui. 

Profesionalaus grojimo muzikos instrumentu meno įvaldymas nėra teorinis kursas, 

tinkamas savarankiškam mokymuisi, tai ilgas ir spygliuotas kelias, kurį galima nueiti tik 

bendradarbiaujant su jau „šiais takais nuėjusiais“. 

Pagal muzikos pedagogikoje susiformavusią tradiciją, muzikos atlikimo meno mokytoju 

tampa žmogus, turintis profesinę meninę bazę ir sceninę patirtį. 

Būsimo profesionalo ugdymu turėtų užsiimti atitinkamą lygį pasiekęs mokytojas, o tai 

neįmanoma be asmeninės praktinės sėkmės profesijoje. 

Kyla klausimas, kokiems mokiniams reikia mokytojo-praktiko, mokytojo-menininko, 

mokytojo-virtuozo? Kuriame muzikinio ugdymo etape iškyla šis klausimas? Žinoma, 

norint įsisavinti muzikinio raštingumo pagrindus, nebūtinai reikalinga koncertuojančio 

atlikėjo pagalba. Tačiau esant tam tikram mokymo lygiui, būsimam muzikantui atlikėjui 

geriau mokytis iš praktiko atlikėjo, „grojančio trenerio“. Palyginimui: norint studijuoti 

aritmetiką, nereikia mokytis pas universiteto profesorių, norint studijuoti aukštąją 

matematiką ir tobulėti matematikos moksle, reikia aukščiausio lygio mokytojo. Ar tas 

pats yra ir muzikoje? Atrodytų taip, bet yra keletas išimčių. Pagrindinis kriterijus šiuo 

klausimu muzikos pedagogikos srityje yra ne mokinio pasirengimo lygis, o jo talento 

mastas. Kalbame apie profesinį išsilavinimą, apie profesionalaus muzikanto, menininko, 

mokytojo išsilavinimą. Kuo mokinys gabesnis, tuo daugiau galimybių jis turi ir tuo 

aukštesnis kūrybinių užduočių lygis. Ir jei muzikos universitetų studentams, 

studijuojantiems aukšto sudėtingumo repertuarą, koncertuojančių atlikėjų mentorystės 

sistema tikrai yra įdiegta, tai to negalima pasakyti apie moksleivius. 

Mokiniui mokytojas yra absoliutus pavyzdys tol, kol klasėje jis gali  pagroti kūrinius iš 

studijuojamo repertuaro geriau nei pats mokinys. Gabiems paaugliams sunkiau suvokti 

teisingas mokytojo pastabas, jei jis nevaldo instrumento pakankamai aukštame lygyje. 

Klasėje iškyla vis daugiau klausimų, reikalaujančių konkretaus, praktiško sprendimo iš 

mokytojo. Jei mokytojas išnaudojo savo potencialą, o pamokose vyrauja „bendrųjų 

pageidavimų“ stilius, mokinio nepasitenkinimas gali išaugti.  



Vaikai vunderkindai įvaldo sudėtingiausią repertuarą ankščiau nei bendraamžiai, todėl 

šioje situacijoje ypatingą vaidmenį atlieka teisingas rankų pastatymas ir techninių įgūdžių 

valdymas. Daug talentingų paauglių, kurie pereina prie sudėtingo repertuaro, neturi 

praktinių įgūdžių spręsti naujas problemas. Netobulo atlikimo situacija panaši į žmogaus 

fizinę ligą, kuriai reikia profesionalaus gydytojo pagalbos, gebančio ne tik nustatyti 

diagnozę, bet ir nustatyti problemos priežastį bei kompetentingai atlikti gydymo kursą. 

Daug mokytojų stebėtinai tiksliai pastebi atlikimo trūkumus, atskleidžia mokinio ugdymo 

spragas, klaidas, virtuoziškumo ar meninės kultūros trūkumus. Tačiau ne visada 

muzikanto gyvenime yra meistras, mokytojas, gebantis ne tik kritikuoti ir reikšti 

meninius norus, bet sėkmingai pats įveikęs tokias problemas savo praktikoje, gebantis 

perteikti jų sprendimo būdus „iš rankų į rankas“. 

Pedagogas-atlikėjas savo atlikimo patirties dėka turi praktinio įvairiausių problemų 

sprendimo metodiką: meninių, emocinių, psichofizinių, motorinių, virtuozinių, stilistinių, 

sceninių, tempo, akustinių, tembrinių, technologinių, organizacinių ir kt. Visa ši vertinga 

informacija perduodama iš meistro mokiniui, iš kartos į kartą, kas praktikoje dažnai 

vadinama „atlikimo mokykla“. Tačiau visi pedagogai menininkai turi savo mokymo 

stilių, dažnai labai skirtingą nuo kolegų. Pavyzdžiui, kažkas reikalauja griežtai laikytis 

savo interpretacijos, prašydamas, kad mokiniai kopijuotų jų atlikimo stilių. Ir, priešingai, 

yra pedagogų, kurie iš principo neprimeta mokiniams savo atlikimo manieros, o  

rūpestingai puoselėja ir saugo jų individualumą.  

Kas vienija bendruosius pedagoginio stiliaus bruožus ir pagrindinius mokytojų atlikėjų 

metodikos principus. Kas tokio ypatingo, vertingo, svarbaus koncertuojančių muzikantų 

pedagogikoje? Trumpas atsakymas – gyvas pavyzdys. Galimybė mokytis iš gyvo 

koncertuojančio muzikanto pavyzdžio yra stiprus įkvėpimas mokiniams. Mokiniai turi 

galimybę stebėti mokytojo kūrybinį procesą – nuo detalių kūrinio elementų 

demonstravimo klasėje iki koncertinės programos atlikimo scenoje. Neatsitiktinai 

grojančių mokytojų klasėse gyva nuostabi bendrų „mokytojo ir mokinių“ formato 

koncertų tradicija. Daugybė įžymių atlikėjų kartu su savo mokiniais lipa į sceną.  Kas gali 

geriau išmokyti psichologiškai pasiruošti pasirodymui, įveikti koncertinį jaudulį, valdyti 

darbo su sale ir akustika įgūdžius, nei mokytojo pavyzdys, toje pačioje scenoje tą pačią 

valandą?  Mokytojo sėkmė scenoje suteikia jo mokiniams pasitikėjimo ir drąsos, stiprina 

jų pasitikėjimą mokytoju, o tai stiprina darbštumą, įprasmina kūrybinio proceso 

suvokimą. Grojantis mokytojas pamokoje gali atlikti kūrinį, paaiškindamas garso 

išgavimo technikos detales, pedalizacijos ir kitus instrumento valdymo niuansus, 

sustiprindamas tai gyvo atlikimo pavyzdžiu. Pavyzdžiui, pedalizacijos subtilybių 

teoriškai neišmokysite, galite tik gyvai parodyti, kaip tiksliai tai daroma. Daugelis 

meninių ir techninių problemų išsprendžiamos naudojant taisyklingą pirštuotę, kurią 

mokytojas taip pat gali išbandyti praktiškai ir parodyti mokiniui.  Mokytojas-atlikėjas 

labai smulkiai gali perteikti neįkainojamą savarankiškų užsiėmimų planavimo, grožinės ir 

muzikinės literatūros bei susijusio repertuaro mokymosi patirtį.  Kai muzikos kūrinio 

darbo etapas pasiekia sceninio pristatymo momentą, būtent „grojantis treneris“ padeda 

teisingai koreguoti galimus atlikimo pokyčius, priklausomai nuo scenos ypatybių. 

Sceninis laiko suvokimas, salės akustika ir erdvė – visa tai gali paveikti atlikimo manierą. 

Visus tokius momentus daug lengviau  numatyti dirbant klasėje, jei mokytojas turi 

asmeninės  patirties su konkrečios salės akustika. Taip pat neįkainojami mokytojo-



atlikėjo praktiniai patarimai  lydimi gyvo demonstravimo klasėje dėl vaizdinės, stilistinės 

kūrinio pusės. Visas mokymosi procesas tampa kūrybiškesnis, demokratiškesnis ir 

mažiau formalus. Nekoncertuojantis mokytojas nebūna scenos rizikos zonoje, kurioje 

nuolat turi būti mokinys. Koncertuojantis mokytojas kiekvieną kartą atsiduria  žmogaus, 

metančio iššūkį sau, instrumentui ir publikai, pozicijoje. Suprasdamas meninę riziką, 

kurią patiria mokytojas atlikėjas, mokinys tampa rimtesnis ir labiau gerbiantis mokytoją 

bei pačią profesiją. Toks požiūris formuoja būtinus įgūdžius sveikam bendradarbiavimui 

su kolegomis muzikantais ateityje, neįsitraukiant į nesveiką konkurenciją, „žvaigždžių 

ligos“ apraiškas ir kitus panašius nekonstruktyvius reiškinius. 

 Muzikanto – atlikėjo profesijos pedagoginiai įgūdžiai pasireiškia asmenine atlikėjo 

patirtimi ir specifiniu talentu metodiškai tiksliai ir vaizdingai perteikti šią patirtį. Toli 

gražu ne visada puikiai grojantis muzikantas yra geras mokytojas, kaip ir muzikos 

mokytojas neprivalo koncertuoti, būti koncertinėje formoje, kad perduotų mokymo patirtį 

ir tradicijas. Tiesą sakant, atlikėjas ir pedagogika yra dvi skirtingos profesijos, kurios ne 

visada derinamos praktikoje. Tačiau muzikoje buvo ir yra „grojančių trenerių“, būtent jie 

sukūrė didžiausias Europos, Rusijos, Azijos ir Amerikos atlikėjų mokyklas. Kaip rodo 

istorija, ištisos muzikantų kartos mokėsi pas puikius menininkus ir kompozitorius: A. 

Corelli, D. Tartini, F. Liszt, F. Chopin ir daugelį kitų. Ir šiandien vis dar svarbu, kad 

muzikos ir meno mokyklų, muzikos kolegijų ir universitetų mokytojai, patys, ir kartu su 

savo mokiniais liptų į sceną. Grojantiems mokytojams paremti organizuojami konkursai, 

festivaliai ir daug kitų renginių. Vienas iš tokių konkursų-festivalių organizuojamas mūsų 

akademijoje. Tai tarptautinis Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų 

konkursas. Šio konkurso – festivalio vienas iš tikslų – atkreipti muzikos ir meno mokyklų 

mokytojų dėmesį į ryšį tarp mokytojų atlikimo meistriškumo lygio ir jų mokinių meninių 

kūrybinių pasiekimų bei ieškoti gabių jaunųjų atlikėjų, atskleidžiančių savo talentą 

bendravimo ir bendradarbiavimo su pedagogu metu. Aldona Dvarionaitė visada 

sakydavo, kad mokytojai neturėtų užsidaryti savo kabinetuose, o būtinai išeitų į sceną ir 

visą savo gyvenimą išliktų artistais. Todėl šis konkursas skirtas ne tik jauniesiems 

pianistams, bet ir mokytojams – jiems skirtoje amžiaus kategorijoje. 

Kiekvienas turi skirtingą jėgų, laiko ir gebėjimų matą, tačiau visada turime prisiminti, 

kad mūsų muzikinė ateitis yra mokytojų rankose, o norint ją išsaugoti ir vystyti, reikia 

gyvo pedagoginio pasirodymo (klasėje ar scenoje) , ir mes turime išsaugoti šią nuostabią 

tradiciją ir perduoti ją  savo mokiniams. 

Šio savo pranešimu kviečiu visų specialybių mokytojus atgaivinti ir tobulinti savo 

profesinius atlikėjiškus įgūdžius ir sudalyvauti muzikos skyriaus mokytojų koncerte, 

kuris bus skirtas mūsų mokiniams ir jų tėveliams, siekiant kelti mokinių mokymosi 

motyvaciją ir mokymosi lygį, didinti mokytojų profesinį potencialą, keisti tėvų požiūrį į 

muzikanto profesiją bei mokymosi procesą. 
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Profesorės koncertmeisterio klasėje studijavo pianistai G. Ručytė-Landsbergienė, V. Landsbergis, E. 

Ignatonis, H. Znaidzilauskaitė, B. Vasiliauskas, bendrojo fortepijono klasėje mokėsi kiti 

instrumentininkai – S. Sondeckis, J. Urba, J. Finkelšteinas.  
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