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Lektoriai:  
 

  

 

 

 
 

 

 
Informacija: Seminaro apimtis 6 val. Seminaro pradžia vasario 4 d. (trečiadienį) 11 val. Registracija nuo 10 val. Dalyvius 

prašome registruotis tel. (8-46) 398734 arba el. paštu: mtpk.mf@ku.lt Registruojantis pateikite šiuos duomenis: vardas, 

pavardė, švietimo įstaiga, įstaigos kodas ir adresas.  

Mokestis: Seminaro kaina 10 EUR. Mokestį už seminarą galite sumokėti registracijos metu arba pavedimu: AB Swed 

Bankas, banko kodas 73000, sąskaitos nr. LT417300010002332168. Gavėjas: Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros 

centras. Adresas: H. Manto g.77, Klaipėda. Įmonės kodas: 195175552. Mokėjimo paskirtis: Už seminarą „Fortepijono 

pedagogika: tradicijos ir alternatyvos”. Dalyvio pavardė. (Išankstines sąskaitas galima išsiimti Klaipėdos pedagogų 

švietimo ir kultūros centro buhalterijoje, H. Manto g.77, II a., tel. 8-46 400360).  

 

 

Aušra Kučinskienė – Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos 
fortepijono mokytoja - ekspertė.  Natų leidinių pradinukams 

„Pianisto pradžiamokslis“ (2012 m.), „Pianisto chrestomatija“ ir 

„Gamų aplikatūra fortepijonui“ (2013 m.) sudarytoja.  Rengia 
seminarus mokytojams, skaito pranešimus įvairiuose Lietuvos 

miestuose.  

 

TEMA: Lietuviški pradžiamoksliai fortepijonui. Naujų 

leidinių pradedantiesiems pristatymas. 

 

Cynthia Wilson (Didžioji Britanija) – britų muzikos pedagogė, fortepijono 
specialistė, turinti ilgametę darbo patirtį su įvairaus amžiaus mokiniais, 

vedanti seminarus mokytojams, skaitanti pranešimus įvairiose 

konferencijose. Yra baigusi Londono Karališkąjį muzikos koledžą, studijas 
tęsė Dalcroze‘o Muzikos institute Ženevoje (Šveicarija). Dirbo įvairiose 

muzikos ugdymo įstaigose, šiuo metu Londone turi privačią muzikos 

studiją, kurioje dirba tiek su vaikais, tiek su suaugusiais, taip pat vadovauja 

chorui, vargonuoja. Vienas pagrindinių jos muzikinio ugdymo aspektų – 
muzikos ir judesio sąveika, muzikinio suvokimo ir atlikimo meistriškumo 

sąryšis su kūno judesiais, įgalinantis esminius muzikos elementus perprasti 

natūraliu būdu, ugdantis kūrybiškumą, koordinaciją, išraiškingą ir įtikinantį 
muzikos kūrinio atlikimą.   

 

TEMA: Skambinimas fortepijonu:muzikinio suvokimo ir kūno sąveika 
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