
muZika mus jungia
XX OrganizacijOs pavadinimas: LABDAroS ir PArAmoS FonDAS „g VAikų PASAuLiS”

XX OrganizacjiOs partnerė: niechoBrz mieSto gimnAzijA

XX Bendrų veiklų laikas ir vieta: 2013.06.18-24, teLŠiAi (LietuVA)

Šimtai nepakartojamų akimirkų pasiliko nuotraukose, neišdil-
domi įspūdžiai - dalyvių atmintyje, o nauji draugai vis primena 
apie kartu praleistą laiką projekte “Muzika mus jungia”.

Birželio 18 – 24 d. Labdaros ir paramos fondas “G vaikų pa-
saulis” kartu su partneriais iš Lenkijos Niechobrz miesto gim-
nazijos įgyvendino muzikinį projektą “Muzika mus jungia”.

Šiam projektui (32 dalyviams) didžiąją dalį finansavimo skyrė 
Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas. LPF „G vaikų pa-
saulis“ jau antrus metus rengia jaunimo mainus ir dalyvauja 
šioje programoje. Projekto tikslas – skatinti tarptautinę jau-
nimo komunikaciją per kūrybą, bendras veiklas; pažinti kitų 
šalių kultūras; keistis gerąja patirtimi; ugdyti jaunų žmonių 
solidarumo jausmą, skatinti toleranciją. Pagrindinė projekto 
tema muzika – kaip neformali jaunimo ugdymo priemonė - 
jungia, vienija, skatina kūrybai, draugystei, pažinimui įvairaus 
amžiaus, įvairių tautybių žmones.

Projekto muzikinė idėja kilo praėjusiais metais vykusiame jau-
nimo mainų projekte ir dabar šią idėją įgyvendinome kartu su 
dainuojančiu, muzikuojančiu jaunimu. Susitikimą surengėme 
Telšiuose. Pakvietėme jaunimą iš įvairių miestų (Mažeikių, Šiau-
lių r., Skuodo r., Telšių) susiburti į bendrą veiklą, kurti, pažinti, 
keistis informacija. Kartu su Lenkijos moksleiviais kūrėme mu-
zikinį spektaklį. Patys nustebome rezultatu - tiek daug emocijų, 
ovacijų ir džiaugsmo šūkių sulaukė šis renginys. Linksmiausias 
ir kartu įtemptas buvo pats kūrybinis procesas: juk reikėjo per 
trumpą laiką parengti vaidinimą, parinkti muziką, dainas. Nors 
ir dirbome įtemptai, tačiau be juoko ir linksmų nutikimų neapsi-
ėjome. Vieni kitus kartais suprasdavome ir be žodžių.

Teigiamų emocijų ir net džiaugsmo ašarų suteikė Talentų šou. 
O kokius pasirodymus paruošė dalyviai! Dabar jau nebesiste-
bime, kad turime tiek daug talentingų vaikų – reikia tik juos 
atrasti. Puikiai praleidome laiką vakaro renginiuose, kuomet 
savo programą pristatė Lenkijos moksleiviai, o mes parengėme 
savo šalies pristatymą su nuolatiniu mūsų pagalbininku Telšių 
folkloro kolektyvu “Spigėns”.  Įvairi kūrybinė, muzikinė, sporti-
nė ir pažintinė veikla, išvykos bei ekskursijos, muzikiniai vakarai 
Masčio ežero pakrantėje suartino dalyvius, leido geriau pažinti 
vieniems kitus, pagerinti bendras socialines ir asmenines kom-
petencijas; atskleisti save kūryboje, pasisemti muzikinių idėjų.

Į projektą pakviesti dalyviai buvo motyvuoti, aktyvūs ir iniciaty-
vūs. Įtraukti mažiau galimybių turintys jauni žmonės 
pagerino muzikines žinias, kūrybines kompetenci-
jas, praplėtė akiratį, susirado naujų draugų. Įsivertinant 
pasiekimus, dalyviai dažniausiai minėjo pagilinę muzikines ži-
nias, susipažinę su šiuolaikine lietuvių ir lenkų muzika, išmokę 
groti būgnais, gitara, kai kurie patobulino šiuos įgūdžius. Iššūkis 
ir kartu naudinga patirtis buvo keliems lietuvių dalyviams, ku-
riems netikėtai teko pravesti būgnų ir gitarų pamokas. Dau-
guma dalyvių įvardijo patobulinę šnekamąją anglų kalbą ir 
išmokę vieną kitą lietuvišką bei lenkišką žodį. Keletas dalyvių 
pasižadėjo namuose kibti į anglų kalbos pamokas, nes mokė-
dami tik keletą žodžių, puikiai suprato, kad tai yra kliūtis ben-
dravimui. Kai kurie dalyviai atrado savyje turintys organizacinių 
sugebėjimų ir puikiai tai įrodė rengiant miuziklą.

Abiejų organizacijų partnerių pastangomis buvo sukurta kūrybinė 
erdvė projekto įgyvendimui bei šilta bendravimo atmosfera. Da-
lyvių ir vadovų sukurtas miuziklas buvo pristatytas visuomenei. 
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