
„Muzikinis ugdymas
pradinėse klasėse:
naujovės ir patirtys 5“
 
Data: 2019-10-29

Vieta: Panevėžio miesto savivaldybė
(Laisvės a. 20, Panevėžys)

TARPTAUT IN IS  SEMINARAS

Dalyviai: muzikos mokytojai, dėstantys
pradinėse klasėse, ikimokyklinio,

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai
 



Seminaro programa

9.00–9.30 Seminaro dalyvių registracija, kava. Autorių albumų mugė.

 

9.30–10.10 Seminaro atidarymas. Operėlė „Ežio namas“ (Indra Mažuikaitė).

 

10.10–10.40 „Naujos dainų knygelės su CD „Tyliai tyliau“ pristatymas“. 

Inga Šeduikienė – Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos mokytoja
metodininkė, vaikų lopšelio darželio „Vaikystės lobiai“ muzikos pedagogė, meninio
kūrybinio ugdymo studijos „Ritė Bitė“ vadovė.

 

10.40–11.10 „Muzikos meno reikšmė ir įtaka formuojant vaiko asmens ir
pilietinę tapatybę“. 

Eglė Juozapaitienė – Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Scenos
meno katedros vedėja, docentė; 

Dalia Babilaitė–Abarė – Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto lektorė.

 

11.10–12.10 „Muzikos įtaka visuminiame vaiko ugdyme“. 

Ilona Balsytė – ikimokyklinio ugdymo muzikos ir teatro pedagogė, viena iš Keistuolių
teatro įkūrėjų.

 

12.10–12.40 „Vokalinės pratybos: ne tik naudingai, bet ir žaismingai“.

Indra Kubiliūnienė – Garliavos meno mokyklos mokytoja metodininkė, dainų autorė, Tylos
Muzikos studijos miuziklo trupės vadovė.

 

12.40–13.00 „Natukai iš Muzikėnų šalies“: muzikos rašto mokymas
pasitelkiant asociacijų metodą“.

Valerija Skapienė – Vilniaus muzikos mokyklos „Ugnelė“ direktorė.

 

13.00–14.00 Pietų pertrauka (dalyvių pasirinkta vieta). Autorių albumų mugė.

 

 

 



 

14.00–14.30 „Ikimokyklinukų ir pradinių klasių mokinių dėmesio ypatumai“.

Laura Dubosaitė – LMTA Pedagogikos katedros lektorė.

 

14.30–15.00 „Kaip išmokti muzikos dalyką besimokant“.

Jelena Valiulienė – Oslo Lituanistinės mokyklos „Gintaras“ muzikos mokytoja ekspertė,

lektorė.

 

15.00–15.20 „Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų vaizduotės
ir kūrybiškumo ugdymas taikant muzikinius žaidimus ir improvizaciją“. 

Rasa Kauneckaitė – dainų autorė, Šiaulių kultūros centro vaikų vokalo studijos „Rokoko“

vadovė.

 

15.20–15.50 „Ugdymo iššūkiai: atsigręžk į etnomuziką“. 

Lina Vilienė – etnomuzikologė, etnologijos magistrė, Panevėžio kraštotyros muziejaus
Etninės kultūros skyriaus vedėja.

 

15.50–16.10 „Žaidžiame Džiazą“. 

Aušra Smičiūtė–Butkevičienė – Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro džiazinio meno
raiškos studijos „Junior City Jazz“ mokytoja metodininkė;

Livija Trakumienė – Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro džiazinio meno raiškos
studijos „Junior City Jazz“ mokytoja.

 

16.10–16.30 Integruota pasaulio pažinimo ir muzikos veikla „Kaip atsiranda
garsas?“.

Irina Gustienė – Panevėžio „Vilties“ progimnazijos muzikos mokytoja ekspertė;

Asta Sakalienė – Panevėžio „Vilties“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė.

 

16.30–17.00 Seminaro refleksija.

 

 

 

 



Registracija

www.prsc.lt iki spalio 20 d.

Kaina: 15 Eur.
 

Seminaro lektoriams ir dalyviams bus išduodamos Panevėžio rajono
švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymos.

Organizatorius

Panevėžio „Vilties“ progimnazija

Partneriai
Panevėžio rajono švietimo centras
Leidykla „Šviesa“

Informacija

Asta Sakalienė (861802562, sak_asta@yahoo.com)
Irina Gustienė (869910112, gurenairena@gmail.com) 

http://prsc.lt/lt/component/events/index.php?option=com_events&view=event&id=1160

