
NUOTOLINĖ  

RESPUBLIKINĖ MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ  

MOKYTOJŲ METODINĖ KONFERENCIJA 

KONFERENCIJOS PROGRAMA 

2021-12-08 

8.45-9.00   Dalyvių registracija (prisijungimas) 

I plenarinis posėdis / moderuoja Aldona Didžiulytė 

9.00-9.10   „Grojimo įgūdžių parametrai: funkcijos, tikslai, uždaviniai“ 

Aldona Didžiulytė Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyriaus fortepijono mokytoja 

ekspertė 

9.10-9.20   „Įtraukusis ugdymas ir jo galimybės neformaliojo švietimo kontekste“ 

Reda Labanauskienė Kauno „Vyturio“ gimnazijos, Muzikos skyriaus direktorės  

pavaduotoja  ugdymui, akordeono mokytoja ekspertė 

9.20-9.40     „Skaitymo iš lapo įgūžių vystymas skambinant fortepijonu“ 

Janina Neniškytė Lyvens Klaipėdos universiteto Menų fakulteto docentė (fortepijonas)  

9.40-9.50        „Ką reikia žinoti atliekant baroko epochos muziką“ 

Vaida Paukštienė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė (smuikas) 

9.50-10.00        „Ugdymo priemonių įvairovė muzikos mokykloje ir pasirinkimo galimybės“ 

Violeta Jucevičienė KKFMD pirmininkė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyriaus ir  

1-mos muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė 

 II plenarinis posėdis / moderuoja Violeta Jucevičienė 

  
10.10-10.20 „Mokymo(si) sėkmė – mokėjimas mokytis” 

Loreta Venslavičienė Panevėžio rajono muzikos mokyklos kanklių mokytoja ekspertė 

10.20 -10.30 „Ritmo lavinimas specialybės pamokoje“ 

Ingrida Kuriené LMTA Klaipédos fakultetų muzikos katedros ir Klaipėdos Stasio Šimkaus 

konservatorijos koncertinių kanklių vyr. mokytoja, Eduardo Balsio menų gimnazijos 

mušamųjų instrumentų mokytoja ir Klaipėdos Valstybinio muzikinio teatro mušamųjų grupės 

atlikėja. 

  



10.30-10.40 „Liaudies daina - gyvoji tradicija muzikiniame ugdyme” 

Ieva Tijūnėlienė Trakų meno mokyklos smuiko mokytoja metodininkė 

10.40-10.50 Leidinio skaitymui iš lapo ,,Prima vista – Barokas” pristatymas. 

Vida Grigaitienė Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono vyr. Mokytoja 

10.50-11.00 “Produktyvus pamokos laiko išnaudojimas mokant mokinį" 

Meilutė Dautarienė Kuršėnų meno mokyklos akordeono vyr. Mokytoja 

11.00-11.10 „Šiuolaikiški sprendimai kasdieniame pedagogo darbe” 

Rūta Gervienė Kauno I-osios muzikos mokyklos fleitos vyr. Mokytoja  

11.10-11.20 „Suzuki metodas: ką galime pritaikyti šiandienos muzikos mokykloje” 

Violeta Ancienė Nemenčinės muzikos mokyklos smuiko vyr.mokytoja  

 Atviros pamokos   
moderuoja  Aušra Banaitienė Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyriaus fortepijono  

grupės vadovė, mokytoja metodininkė 

11.30-11.50 „Pianistinių įgūdžių ir fantazijos lavinimas skambinant šiuolaikinį kūrinį” 

Daina Kavaliauskienė Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos fortepijono 

mokytoja metodininkė 

12.00-12.20 „Darbo būdai. Štrichai, muzikos terminai” 

Jurga Varnaitė Kauno sakralinės muzikos mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė 

 

12.30-12.50 
„Gabių vaikų ugdymas” 

Irma Dešriuvienė Kuršėnų meno mokyklos akordeono mokytoja metodininkė 

 

13.00-13.30 

 

Apibendrinimas (diskusijos, refleksija) 


