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1. Muzikos RAŠTO dienos. Programa 

Muzikos RAŠTO dienas sudaro dvi dalys: Muzikos ir meno mokyklų teorijos mokytojų virtuali 

konferencija „Mintys ir patirtys muzikiniame ugdyme“ ir III respublikinis muzikos ir meno 

mokyklų R. Kašponio vardo festivalis „Linksmasis pratimėlis“. 

 

1.1. Muzikos ir meno mokyklų teorijos mokytojų virtuali konferencija „Mintys ir 

patirtys muzikiniame ugdyme“ 

 

Konferencijos tikslas ir uždaviniai:  

• Dalintis gerąja pedagogine praktika bei ugdymo proceso naujovėmis; 

• Skatinti pedagogus aktyviai dalyvauti konferencijose, skaityti pranešimus neribojant 

savęs turima pedagogine kvalifikacija ar nedideliu darbo stažu; 

• Sukurti bendradarbiavimo galimybę tarp didžiųjų̨ miestų bei rajonų muzikos ir meno 

mokyklų̨; 

• Mažinti atskirtį ir dalintis patirtimi su užsienyje gyvenančiais muzikos mokytojais. 

 

Konferencijos programa bus paskelbta 2021-02-01 www.jonuso.lt 

 

Konferencijos vieta ir laikas: 

Konferencija vyks 2021 m. vasario 4-5 d., ketvirtadienį ir penktadienį, virtualioje ZOOM 

platformoje. Jungimosi laikas 9:30.  Pradžia 10:00 val. 

Kaip prisijungti prie ZOOM programėles galite rasti šioje nuorodoje: 

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

 

Dalyvavimo sąlygos:  

Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos ir menų mokyklų̨ mokytojai, 

konservatorijų̨ dėstytojai.  



Dalyviams ir klausytojams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Kaina - 10 €. 

Dalyvių registracija vyksta tinklapyje http://registracija.jonuso.lt/ užpildant registracijos anketą. Į 

el. paštą̨ bus atsiustas registracijos patvirtinimas su nurodytais mokėjimo rekvizitais. 

Dalyvio mokestis pervedamas iki 2021 m. vasario 1 d. 15:00 val. Prisijungimo nuorodos bus 

išsiųstos konferencijos išvakarėse 2021 m. vasario 3 d. 

Registruojantis prašome tiksliai nurodyti asmeninį elektroninį paštą̨, į jį bus siunčiami 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai ir prisijungimo nuoroda.  

 

 

1.2. III respublikinis muzikos ir meno mokyklų R. Kašponio vardo festivalis 

„Linksmasis pratimėlis“ 

 

Festivalio tikslai ir uždaviniai: 

• Ugdyti moksleivių meninę saviraišką, techninius ir sceninius gebėjimus, suteikiant 

galimybę visiems norintiems ir gebantiems vaikams pasirodyti scenoje; 

• Ugdyti mokinių artistiškumą, pilnavertiškumą bei pasitikėjimą savimi; 

• Lavinti jaunųjų atlikėjų sceninę patirtį ir ansamblinį pojūtį; 

• Plėtoti mokytojų žinias, bendradarbiavimo praktiką ir dalykinę kompetenciją. 

 

Festivalio vieta ir laikas: 

Festivalis vyks 2021 m. vasario 6 d., šeštadienį, virtualioje ZOOM platformoje. Jungimosi 

pradžia 10:00 val., renginio pradžia 10:30 val. 

Kaip parsisiųsti ZOOM programėlę galite rasti šioje nuorodoje: 

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

Festivalio dalyviams prisijungimo nuoroda bus nusiųsta 2021-02-05 

 

Festivalio sąlygos: 

Pasirinkti vieną R. Kašponio „Solfedžio‘ knygos 1 – 4 klasės pratimą ir jį solfedžiuoti; 

Solfedžiuojant galima pritarti: 

• ritmuojant; 

• muzikuojant įvairiais ritminiais ar melodiniais muzikos instrumentais; 

• solfedžiuoti a cappella vienam ar su draugais. 

Pratimą atlikti reikiamu tempu, nurodytais štrichais, dinamika ir kt. 

Pageidautina: 



• originalumas; 

• apranga; 

• judesiai; 

• kūrinio charakteris. 

Pratimą galima kartoti ne daugiau nei 3 kartus. 

197 pratimo (kanono) vaizdo įrašas yra privalomas (ketvirtinė = 90, 1 tuščias taktas su 

metronomu, natos - priede). Įrašus kartu peržiūrėsime renginio pabaigoje. 

 

Vaizdo įrašus siųsti iki 2021-01-24 d., 15:00 val. el.paštu: dmitrijs.mih@jonuso.lt 

Reikalavimai filmuojant video: 

• stabili aparato padėtis; 

• kadro horizontali padėtis; 

• maksimalios kokybės nustatymas aparate filmuojant pasirodymą; 

• siunčiant video palikti min. 2-3 sekundės prieš ir po pasirodymo, t.y. nenukirpti labai arti 

pasirodymo. 

 

Festivalio dalyviai: 

Lietuvos muzikos ir meno mokyklų 1 – 4 klasių solfedžio grupių moksleiviai. Ansamblių dalyvių 

skaičius iki 6 asmenų (laikantis NVSC reikalavimų). 

 

Apdovanojimai: 

Festivalio dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais. 

 

Bendros sąlygos: 

Paraiškas festivaliui pateikti kviečiame iki 2021 m. sausio 24 d. Dalyvių registracija vyksta 

tinklapyje http://registracija.jonuso.lt/ užpildant registracijos anketą. Festivalio dalyvio mokesčio 

nėra. 

 

2. Muzikos RAŠTO dienų organizatoriai: 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla  

VšĮ „Muzikos sala“ 

 

3. Muzikos RAŠTO dienų  kuratoriai: 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos direktorius Tomas Vaišė; 

VšĮ „Muzikos sala“ direktorė Eglė Vaitkienė. 



 

4. Muzikos RAŠTO dienų koordinatoriai: 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta 

Žiemelienė +370 609 71172; 

Teorijos metodinės grupės mokytojos: 

Aušra Kiuraitė – Svilainienė +370 686 40727; 

Valdereza Bužinskienė + 370 682 37600; 

Jūratė Ruzgienė +370 614 50402; 

IT specialistas Vygintas Vilutis +370 671 03803. 

 

5. Daugiau informacijos:  

Dėl registracijos – Salomėja Bečelytė - Jurgutienė, +370 679 33105, salomeja.bec@jonuso.lt 

Prisijungimo klausimais – IT specialistas Vygintas Vilutis, +370 671 03803, 

vilutis.vygintas@gmail.com; 

Konferencijos klausimais - Jūratė Ruzgienė +370 614 50402, jurate.ruz@jonuso.lt, Valdereza 

Bužinskienė + 370 682 37600, vadereza.buz@jonuso.lt; 

Video įrašų klausimais - Dmitrijs Mihailovs  +370 600 82305, dmitrijs.mih@jonuso.lt; 

Festivalio klausimais - Aušra Kiuraitė – Svilainienė +370 686 40727, a.kiuraite@gmail.com, 

Valdereza Bužinskienė + 370 682 37600, vadereza.buz@jonuso.lt 

Taip pat galite rašyti elektroniniu paštu rastine@jonuso.vilnius.lm.lt 

 


