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IX Vilniaus miesto muzikos mokytojų konferenciją „Muzikos mokytojas mokykloje“ (toliau – 

Konferencija) organizuoja Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“, Vilniaus miesto muzikos mokytojų 

metodinis būrelis, Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Vilniaus skyrius, Vilniaus Maironio 

progimnazija. 

Pagrindinė konferencijos tema: nuotolinio muzikinio ugdymo patirtis, problemos ir perspektyva. 

Konferencijoje numatyti ne tik pranešimai, bet ir diskusijos. Trukmė – 6 akademinės valandos. 

 

9.15-10.00 val. konferencijos dalyvių registracija. 

10.00 val. konferencijos atidarymas. Plenariniai pranešimai: 

1. Žydrė Jankevičienė, Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė 

„Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) vadovo" pristatymas“  

2. dr. Eirimas Velička, LMTA lektorius 

„Muzikinių horizontų lūžiai: XXI a. muzikinio ugdymo tendencijos.“ 

3. Jurgita Turlienė, Vilniaus Maironio progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė 

„Geroji patirtis dirbant nuotoliniu būdu“ 

4. Rolandas Aidukas, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ dainavimo mokytojas ekspertas, LMTA 

docentas 

„Darbo su choru nuotoliniu būdu problemos ir jų sprendimo galimybės“ 

12:00 – 12:30 val. pertrauka. 



 
 

 

12:30 – 15:00 val. pranešimai ir diskusijos. 

doc. dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė. „Kūrybiškumu grįstas vokalinis ugdymas 

muzikos pamokoje“ 

doc. dr. Laima Budzinauskienė. „Muzikos istorija "per nuotolį" – ar įmanoma?“ 

Rasa Kanišauskaitė. „Koncertmeisterio darbo specifika ir ypatumai“ 

prof. dr. Vida Palubinskienė. „Nuotolinis muzikinis tautinės savimonės ugdymas 

kanklių muzika“ 

Alma Vadeišienė. „Akordeono mokymo ypatumai dirbant su aklaisiais mokiniais“ 

Mira Jakubovskaja. „Muzikos pamoka – meno pamoka“ 

Gražina Gumuliauskienė. „Įsidainavimo pratimai ir dainelių rinkinys „Kiškio pyragas“ 

muzikos mokyklų pradinių klasių mokiniams“ 

 

Konferencijos dalyviai privalo dėvėti apsaugines kaukes, patvirtinti, kad nėra saviizoliacijoje ir jiems 

nenustatytas COVID-19 užkratas. 

Konferencijos dalyviams bus prieinamas elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, kuriame bus 

sąrašas mokytojų, dalyvavusių konferencijoje klausytojo ar lektoriaus statusu. El. dokumentas bus 

patalpintas DOKOBIT platformoje (https://www.dokobit.com/lt/), jo kopijos pdf formatu bus 

siunčiamos dalyviams el. paštu. Pildant anketą, būtina nurodyti ar sutinkate, kad Jūsų vardas ir 

pavardė bus įtraukti į elektroninį pažymėjimą (sąrašą). Popieriniai pažymėjimai ar individualūs 

elektroniniai pažymėjimai nebus išduodami. 

Kontaktinė informacija el. paštu rolandas.aidukas@gmail.com arba telefonu: +37068632612. 

 

Organizacinė grupė 

Rolandas Aidukas 

Jurgita Turlienė 

Nijolė Karaškaitė 

Renata Deltuvienė Bakutė 

Daiva Merkienė 

Irina Borodenkova 

 

Dėkojame Vilniaus Maironio progimnazijai už suteiktas patalpas ir galimybę 

organizuoti konferenciją. 

https://www.dokobit.com/lt/

