
 

KONFERENCIJOS PLENARINIAI SUSITIKIMAI 

Pagrindinis klausimas: Kokį muzikinį ugdymą norėtume turėti? 
 Ar mes girdime vieni kitus? Idėjomis dalinasi mokiniai, studentai, jauni mokytojai.  

 Kodėl mes turime veikti kartu?  Apie tai kartu su mumis svarsto Lietuvos muzikų sąjungos, Lietuvos 
kompozitorių sąjungos, Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA, Lietuvos chorų sąjungos atstovai.  

 Ar Lietuvos muzikos mokytojų asociacija padaro pakankamai? Įžvalgomis dalinasi LMMA tarybos nariai. 
 

MOKYTOJŲ, MOKSLININKŲ, MUZIKŲ PASIDALINIMAI 

Pagrindinė nuostata: visi mes esame svarbūs kuriant ateities Lietuvos muzikinį švietimą. 
Pasidalinkime gerosios praktikos pavyzdžiais. Kviečiame visus, kurie turi patirties ir noro ja pasidalinti, parengti pranešimą 
ir atsiųsti jo temą bei trumpą aprašymą el. paštu konferencija.informacija@gmail.com iki spalio 5 dienos. 

 

PRAKTIKUMAI 

Užsiėmimus ves Eva Kȍniger (Vienos muzikos ir atlikimo menų universitetas, Austrija) - 
muzikos ir šokio pedagogė, kompozitorė, vokalo laboratorijos direktorė.  

Praktikumo temos: Vokalinis ugdymas, vokalinė improvizacija,                                

kelionė į harmoningą skirtingų kultūrų dainavimą, vokalinis šokis ir darbas su tekstu.  
Daugiau apie lektorę http://evakoeniger.com/index.php?page=en   

 

KONCERTAS 

 Koncertuoja geriausi Lietuvos mokinių muzikos kolektyvai. 

 Pasidainavimai su Rūta Vildžiūniene. Liaudies dainų mokykloms rinkinio pristatymas. 
 

PRADŽIA SPALIO 25 DIENĄ 12 val. 
Registracija vykdoma internetu 

https://forms.gle/fAnSXYpNTAQCmyc3A 

Maloniai prašome registruotis iš anksto. Registracija baigiama dieną iki renginio. Prieš renginį laukiame nuo 11 val. 

Visuomet mielai konsultuojame grazina.ribokaite@lmta.lt tel. 8 61579208 (Gražina Ribokaitė). 

Seminaro kaina 30 EUR. Mokestį galima sumokėti registracijos metu arba pavedimu po konferencijos. 

TILTAI Į ATEITIES MUZIKINĮ UGDYMĄ. 
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MENO JUNGTYS 

 
Renginio dalyviai kviečiami dalintis įžvalgomis ir kartu ieškoti atsakymų į klausimus: Kokį muzikinį ugdymą      

norėtume turėti? Kokios problemos kyla ir kaip jas sprendžiame? Kokie yra gerosios praktikos pavydžiai?  

Renginio programoje pranešimai, praktiniai užsiėmimai, diskusijos, gerosios patirties sklaida, mokinių pasirodymai.  

Lietuvos muzikos mokytojų asociacija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija Klaipėdos fakultetas, Klaipėdos rajono švietimo centras 
 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos  

Klaipėdos fakulteto Koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4) 

2019 m. spalio 25-26 d.  
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija ir  

seminaras muzikos pedagogams 
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