
    
 

Lietuvos muzikos mokytojų asociacija, Klaipėdos universiteto Menų akademijos Muzikos katedra, 

Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras 

Klaipėdos universiteto Menų akademijos koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4) 

2016 m. lapkričio 11-12 d. konferencija-seminaras  

KŪRYBIŠKAS MOKYTOJAS – KŪRYBIŠKI MOKINIAI  
Seminaro pradžia 13 val. 

 

 

 

 
 
                                     

 
 

 

 
 

 
 

Informacija: Seminaro apimtis 12 val. Seminaro pradžia lapkričio 11 d. (penktadienį) 13 val. Registracija nuo 12 val. Dalyvius 

maloniai prašome registruotis iš anksto (rengiama padalinamoji medžiaga) tel. (8-46) 398734 arba el. paštu: 

grazina.ribokaite@ku.lt Registruojantis pateikite šiuos duomenis: vardas, pavardė, švietimo įstaiga, įstaigos kodas ir adresas.  

Mokestis: Seminaro kaina 20 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. 

Įmonės kodas: 195175552. Mokėjimo paskirtis: Už seminarą “Kūrybiškas mokytojas-kūrybiški mokiniai”. Dalyvio pavardė. 

(Išankstines sąskaitas galima išsiimti Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro buhalterijoje, Baltijos pr. 51, Klaipėda 

LT, II a., (8 46) 49 77 40, 8 614 97 005.  

PRANEŠIMAI 
 doc. dr. Gediminas Beresnevičius – Vilniaus universiteto dėstytojas, Lietuvos mokinių 

neformalaus švietimo centro Gabių ir talentingų vaikų skyriaus vedėjas 

TEMA: Ką ugdyti: kūrybišką ar kuriantį žmogų? 

 prof. dr. Rūta Girdzijauskienė – Klaipėdos Universiteto Menų akademijos dėstytoja 

TEMA: Kūrybiškumo ugdymas muzikine veikla. Ar tikrai muzika padeda būti 

kūrybiškesniems? 

PRAKTIKUMAI 
 doc. dr. Emilija Sakadolskienė – Lietuvos Edukologijos, Vytauto Didžiojo universitetų 

dėstytoja.  

TEMA: Kūrybos įkūnijimas:  judesio svarba muzikiniame ugdyme. 

 Žydrė Jautakytė – Lietuvos Edukologijos universiteto dėstytoja, Ugdymo plėtotės centro 

metodininkė.   

TEMA: Viskas yra muzika. Kurkime! 

 dr. Sandra Rimkutė-Jankuvienė – Klaipėdos Universiteto Menų akademijos dėstytoja 

 Jonė Girdzijauskaitė – LMTA studentė 

TEMA: Muzikuokime smagiai, muzikuokime kūrybiškai! 

 Živilė Latvėnaitė – Klaipėdos Jaunimo Teatro aktorė, Klaipėdos universiteto dėstytoja. 

TEMA: Ritmas, judesys, muzika. 

PASIDALINIMAI 
Visus muzikos mokytojus, studentus, muzikus kviečiame dalintis muzikinio ugdymo inovacijomis ir 

kūrybiškos veiklos pavyzdžiais. Įdomių pranešimų, įkvepiančių idėjų, aktyvaus mokymo metodų, 

veiklos apibendrinimų, kūrybinių atradimų pristatymo laukiame praktikų sekcijose: Kūrybiškas 

muzikinės raiškos organizavimas; Kūrybiški muzikos klausymo metodai; Tyrinėjimas muzikos 

pamokose. Pageidaujančius prašome registruotis iki lapkričio 1 dienos adresu: 

grazina.ribokaite@ku.lt nurodant vardą/pavardę, mokyklą, pranešimo pavadinimą.  

KONCERTAI 
Mokytojus kviečiame pristatyti kūrybiškai muzikuojančius mokinius ar jų grupes.  

Dėl dalyvavimo koncerte prašome su organizatoriais susisiekti iki lapkričio 1 dienos adresu 

arvydas.girdzijauskas@gmail.com  
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