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SEMINARAS

MUZIKOS TEORIJOS MOKYMAS: PATIRTIS IR INOVACIJOS
Anotacija
Seminaras skirtas šalies muzikos ir meno mokyklų teorijos dalykų mokytojams. Renginio
metu darbo specifika bei idėjomis dalinsis didelę patirtį sukaupę pedagogai, atskleisiantys taikomas
metodikas, idėjas bei būdus, kaip šių dienų jaunimui įdomiai ir suprantamai pateikti sudėtingą teorinę
medžiagą. Seminaro veiklos orientuotos į praktinį žinių ir metodų panaudojimą ugdymo procese,
ypatingą dėmesį teikiant sėkmingam ugdymui ir mokymuisi.
Organizatoriai tikisi, kad seminaro metu įgytos žinios skatins teorinių dalykų mokytojų
bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi.
1. TIKSLAS
Praplėsti ir praturtinti teorijos dalykų mokytojų žinias, skleisti naujus mokymo metodus,
padėti pedagogams rasti tinkamiausius būdus ugdant mokinių muzikos pažinimą, suvokimą ir
motyvaciją.
2. UŽDAVINIAI
2.1. Supažindinti su naujomis mokymo metodikomis bei priemonėmis, paįvairinančiomis
ugdomąsias veiklas;
2.2. Teorinių pranešimų metu įsisavinti esminius principus, lemiančius mokinių mokymosi kokybę,
motyvaciją siekiant geriausių mokymo(-si) rezultatų;
2.3. Praktinio pranešimo-praktikumo metu analizuoti individualius atvejus, siekiant įtvirtinti gautas
žinias ir toliau aktyviai taikyti jas praktikoje;
2.5. Apžvelgti pedagogų veiklos daugiamatiškumo ir atitikties šių dienų iššūkiams ir lūkesčiams
problemas, sužinoti apie kūrybiškus bei pažangius problemų sprendimo būdus ugdymo procese.
3. VIETA IR LAIKAS
Seminaras vyks 2019 m. sausio 30 d. 9.00 val. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje
( L. Asanavičiūtės g. 2, Vilnius).

4. PROGRAMA
9.00–9.30
9.30–10.00

10.00–10.45

10.45–11.30

11.30–12.30

12.30–13.30
13.30–15.00

15.00

Registracija
Improvizacija muzikos pamokoje: teoriniai ir praktiniai aspektai.
Vytautas Barkauskas, kompozitorius, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
mokytojas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kino ir teatro katedros docentas.
Kompiuterinių programų taikymas muzikos teorijos pamokose. Kaip teoriją
pateikti kūrybiškai. Mykolas Natalevičius, kompozitorius, Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos Kompozicijos katedros dėstytojas,
Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas.
Solfedžio pagrindinio ugdymo programos pasiekimų patikrinimas: patirtis ir
aktualijos. Rūta Bernatonytė, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos solfedžio
mokytoja ekspertė.
Vaikų ir paauglių psichoemocinių problemų sprendimai, bendradarbiaujant
įvairių sričių specialistams. Virginija Karalienė, Psichikos sveikatos centro
vedėja, VšĮ Karoliniškių poliklinikos gydytoja psichiatrė, VU Medicinos fakulteto
Psichiatrijos klinikos lektorė.
Pietų pertrauka
Individualios darbo su mokiniais metodikos pristatymas-praktikumas. Aktyvūs
ritmo lavinimo būdai, realios galimybės. Andrej Polevikov, džiazo pianistas,
kompozitorius, Juozo Tallat-Kepšos populiariosios muzikos fortepijono
mokytojas, Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto
Ritminės muzikos katedros lektorius.
Seminaro refleksija, įsivertinimas, diskusijos.

5. INFORMACIJA DALYVIAMS
Seminaro dalyviams bus išduoti Trakų švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. LR
švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016-06-09 Nr. V-530, pažymėjimo Nr. AP 092. Dalyvio
mokestis asmeniui - 12 €.
Būtina išankstinė registracija. Registruotis iki sausio 20 d. paspaudus nuorodą
http://bit.ly/2zGVaQR Dalyviai, mokantys savo lėšomis, mokestį turi pervesti į VšĮ Trakų švietimo
centro pateiktą sąskaitą. Sąskaitos Nr. LT614010042700561055, nurodant seminaro pavadinimą ir
datą (iki sausio 20 d.).
Jeigu už dalyvavimą apmoka įstaiga, tai el. p. centras.trakai@gmail.com turi atsiųsti garantinį raštą,
kad įsipareigoja už dalyvius apmokėti per 1 mėnesį nuo garantinio rašto pateikimo dienos. Neatlikus
apmokėjimo registracija nebus patvirtinta.
Užsiregistravus ir neatvykus – pinigai negrąžinami.
Kontaktai pasiteirauti: Alina Paigozina, el. p. alina.paigozina@gmail.com, tel. Nr.:+37065260580.
6. ORGANIZATORIAI
Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė;
Nijolė Lisevičienė, Trakų švietimo centro direktorė;
Danutė Vizmantaitė, Trakų švietimo centro metodininkė;
Alina Paigozina, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Loreta Staškienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos
dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
_________________________________

