RESPUBLIKINĖ
METODINĖ-PRAKTINĖ
KONFERENCIJA

„Muzikinis ugdymas
pradinėse klasėse:
naujovės ir patirtys 4“

skirtas muzikos ir pradinių klasių mokytojams, dėstantiems muziką pradinėse klasėse,
priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Konferencija vyks 2017 m. spalio 30 d.
Panevėžio „Vilties“ progimnazijos aktų salėje III a. (Ramygalos g. 16)

Konferencijos programa:
9.30–10.00 Konferencijos dalyvių registracija, kava. Autorių albumų mugė.
10.00–10.10 Konferencijos atidarymas.
10.10-10.50 „Leidinio „Šimts pipirų“ pristatymas“. Šiaulių „Rasos“ progimnazijos
muzikos mokytoja ekspertė, Šiaulių universiteto dėstytoja asistentė, „Lauros studija“ vadovė
Laura Remeikienė.
10.50–11.20 „Etnokultūra muzikos pamokose“. Prienų „Žiburio“ gimnazijos muzikos
mokytoja ekspertė Roma Ruočkienė.
11.20–11.50 „Naujos dainų knygelės su CD „Balta katė Zizu“ pristatymas“. Kauno
Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos, privataus lopšelio-darželio „Vaikystės lobiai“
muzikos mokytoja metodininkė, Meninio kūrybinio ugdymo studijos „Ritė Bitė“ vadovė
Inga Šeduikienė.
11.50–12.10 „Smulkiosios motorikos ir klasikinės muzikos reikšmė muzikinėje vaiko
veikloje“. Elektrėnų YAMAHA muzikos klasės, privataus darželio „Pelėdžiukų Akademija“
vadovė ir muzikos mokytoja metodininkė Neringa Lapinskienė.
12.10–12.40 „Dainuojame žaisdami – žaidžiame dainuodami“. Vilniaus kolegijos, Menų
ir kūrybinių technologijų fakulteto, Scenos meno katedros docentė Eglė Juozapaitienė.

12.40–13.10 „Ritmuojam ir klausomės muzikos stebėdami edukacinius filmus“.
Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo mokytoja, muzikos mokytoja
ekspertė Rūta Budinavičienė.
13.10–14.10 Pietų (kavos) pertrauka. Autorių albumų mugė.
14.10–14.40 „Šiuolaikinis muzikinis ugdymas: tarp tradicijų ir inovacijų“. Klaipėdos
universiteto prof. dr., Klaipėdos Vydūno gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė Rūta
Girdzijauskienė.
14.40–14.55 „Interaktyvi lenta muzikos pamokoje: galimybės ir iššūkiai“. Klaipėdos
Prano Mašioto progimnazijos muzikos mokytoja ekspertė Ligita Grybauskienė.
14.55–15.25 „Aktyvūs žaidimai dinamiškai muzikos pamokai“. Vilniaus Jono
Basanavičiaus progimnazijos, muzikos mokytoja ekspertė, LMTA pedagogikos katedros
lektorė Jelena Valiulienė.
15.25–15.40 „Kūrybiškai naudokime muzikos mokymo priemones“. Klaipėdos Vydūno
gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė Ingrida Bertulienė.
15.40–16.00 „Integracija – patrauklus įrankis pradiniame ugdyme“. Panevėžio „Vilties“
progimnazijos muzikos mokytoja ekspertė Irina Gustienė ir pradinių klasių mokytoja
ekspertė Asta Sakalienė.
16.00–16.10 Konferencijos refleksija.
Dalyvių registracija vyks tinklalapyje http://www.semiplius.lt/ iki spalio 23 d.
Konferencijos dalyvio mokestis nurodytas registruojantis http://www.semiplius.lt/.
Jeigu pertraukos metu norėsite pietauti mokyklos valgykloje, iki spalio 23 d. informuokite
el. paštu: sak_asta@yahoo.com.
Konferencijos lektoriams ir dalyviams bus išduodamos Panevėžio miesto Pedagogų švietimo
centro kvalifikacijos tobulinimo pažymos.
Organizatorius:
Panevėžio „Vilties“ progimnazija (http://www.vilties.panevezys.lm.lt/)
Partneriai:
Panevėžio miesto pedagogų švietimo centras
Lietuvos Muzikos Mokytojų Asociacija, leidykla „Šviesa“
Informaciją teikia:
Asta Sakalienė (tel. Nr. 861802562, el. paštas: sak_asta@yahoo.com)
Irina Gustienė (tel. Nr. 869910112, el. paštas: gurenairena@gmail.com)
Maloniai laukiame Jūsų!

