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VIRTUALI KONFERENCIJA 

„PEDAGOGINĖS PATIRTIES SKLAIDA MUZIKOS MOKYKLOJE“ 

 

NUOSTATAI 

 

I. Konferencijos tikslas ir uždaviniai: 

Tikslas – tobulinti muzikos mokytojų profesinį meistriškumą. 

 

Uždaviniai: 

1. Aptarti aktualias švietimo naujoves, švietimo kaitos kryptis, šiuolaikines muzikos mokytojų 

darbo aktualijas. 

2. Skleisti inovatyvius muzikos mokytojų darbo metodus. 

3. Skatinti muzikos mokytojų iniciatyvumą, kūrybiškumą. 

4. Dalintis gerąja metodine ir praktine patirtimi. 

 

II. Konferencijos vieta ir laikas: 

Konferencija vyks 2020 m. gegužės 14 d., nuotolinio darbo programoje ZOOM.  

Pradžia 10:00 val. 

Kaip parsisiųsti ZOOM programėlę galite rasti šioje nuorodoje: 

https://www.jonuso.lt/prisijungimas-prie-zoom-nuotolinio-darbo-programos/ 

 

III. Konferencijos dalyviai ir dalyvavimo sąlygos: 

Konferencijoje kviečiami dalyvauti šalies menų ir muzikos mokyklų, konservatorijų mokytojai. 

Dalyviams ir klausytojams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Kaina - 5 eurai. 

(6 ak.val.). Mokestis už pažymėjimus iki 2020 m. gegužės 13 d. pervedamas į sąskaitą:        

                                 VšĮ Muzikos sala            

                                 K. Kalinausko g. 11-14, LT-03107 Vilnius  

                       Įmonės kodas 304869939  

                       AB DNB bankas 

                       Sąskaitos nr.: LT684010051004301704 

Dėl išankstinių sąskaitų faktūrų kreiptis telefonu +370 60869538 arba el. paštu 

vaitkiene.egle@gmail.com 

Mokėjimo paskirtyje nurodyti: „Dalyvio mokestis virtualiai konferencijai, vardas, pavardė“.  

 

Norinčius dalyvauti konferencijoje ir pervedusius mokestį už konferenciją, prašome registruotis  

nuorodoje apačioje. Registruojantis prašome žinoti asmeninį elektroninį paštą, juo bus siunčiami 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai ir prisijungimo nuoroda. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfywFhdz7AFG9eCukeZE48-

ERO1nwIB5C794b9d2oG_-2ivmQ/viewform 

IV. Konferencijos organizatoriai: 

https://www.jonuso.lt/prisijungimas-prie-zoom-nuotolinio-darbo-programos/
mailto:vaitkiene.egle@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfywFhdz7AFG9eCukeZE48-ERO1nwIB5C794b9d2oG_-2ivmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfywFhdz7AFG9eCukeZE48-ERO1nwIB5C794b9d2oG_-2ivmQ/viewform


Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla  

VšĮ Muzikos sala 

 

V. Konferencijos koordinatorės: 

Dovilė Bagdonaitė, mokytoja metodininkė, +37065090743, dovile.bagdonaite@gmail.com 

Ugnė Sabaitytė, vyr. mokytoja, +37065688822, ugnesabaityte@yahoo.com 

Kristina Tuinylienė, mokytoja metodininkė, +37067359348, kristinuv@gmail.com 

 

VI. Konferencijos kuratoriai: 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos direktorius Tomas Vaišė 

VšĮ Muzikos sala direktorė Eglė Vaitkienė 

 

VII. Konferencijos programa: 

Gegužės 14 d., ZOOM programa. 

 

Prisijungimas  9:30-10:00 val. 

10:00 – 10:15 val. – Konferencijos atidarymas, dalyvavimo instrukcija. 

 

Metodiniai pranešimai aktualiomis muzikinio ugdymo temomis: 

10:15 – 11:00 val. „Fortepijono / pianino priežiūra, padedanti išlaikyti instrumento vertę”. 

Pranešėjas – Audrius Blažiūnas, derintojas, pianistas, pedagogas. 

 

11:05 – 11:30 val. „Nicolai Podgornovo pedagoginis repertuaras fortepijonui”. 

Pranešėja – Dovilė Bagdonaitė, Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos fortepijono 

specialybės mokytoja metodininkė. 

 

11:35 – 12:00 val. „Mokinys ir fortepijonas: mokymosi motyvacijos skatinimo būdai”. 

Pranešėja – Valentina Tabainik, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos fortepijono 

specialybės mokytoja metodininkė. 

 

12:00 – 12:15 val. kavos pertraukėlė namuose.  

 

12:15 – 12:45 val. „Nerimo įveikimo metodikos pedagoginiame darbe“. 

Pranešėja – Birutė Asevičiūtė, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos 

fortepijono specialybės vyr. mokytoja. 

 

12:50 – 13:35 val. „Naujo kūrinio mokymasis nuotoliniu būdu pradinėse fortepijono specialybės            

ugdymo klasėse“.  

Pranešėja – Giedrė Paulikaitė-Daugelienė, Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos 

fortepijono specialybės mokytoja metodininkė. 

 

13:40 – 15:00 val. Diskusijos, refleksijos. 

 

Konferenciją moderuoja Audronė Budrytė, Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos 

mokyklos fortepijono specialybės mokytoja metodininkė. 


