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IGNALINOS MIKO PETRAUSKO MUZIKOS MOKYKLA

V Tarptautinis seminaras – praktikumas

„PRAMOGINĖ MUZIKA AKORDEONUI“

NUOSTATAI

1. Tikslai ir uždaviniai:
        1. Propaguoti ir skatinti akordeono pramoginę muziką.
        2. Ugdyti muzikuojančių vaikų meninį skonį.
        3. Lavinti mokinių individualius gebėjimus, estetinį skonį, meilę muzikai. Plėsti grojimo 
akordeonu galimybių ribas.
        4. Įvairinti mokinių koncertinį repertuarą.
        5. Plėtoti mokytojų metodines žinias, pedagoginę praktiką, skatinti muzikos ir meno mokyklų 
mokytojus bendradarbiauti.

2. Seminaro dalyviai
       1.  Muzikos ir meno mokyklų akordeono skyrių mokiniai ir mokytojai.
       2. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Jelena Berezina.

3. Seminaro vieta ir laikas.
         Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla, Atgimimo g. 30, LT – 30119 Ignalina.
2018 m. kovo 28 d. Registracija 10.00 val. – 11.00 val. Seminaro pradžia 12.00 val. 

4. Dalyvavimo sąlygos
         Seminaro dalyviai – solistai ir įvairios sudėties ansambliai (akordeonų duetai, trio ir pan. bei 
mišrūs ansambliai) atlieka laisvai pasirinktus pramoginės muzikos kūrinius. Bendras kūrinys  
(L.Armstrong  aranž. V. ir R. Mikalauskai „Kada šventieji žygiuoja“) bus atliekamas pagal mokinių
galimybes (kitas priedas).
         Kiekvienai mokyklai skiriama iki 15 min.
         Kolektyvo ar solisto vadovas užpildo ir atsiunčia dalyvio anketą  ( priedas)

 Paraiškos pateikiamos iki 2018 m. kovo  16 d., mokyklos el. paštu – muzika  @ignalina.lt   
Telefonai pasiteirauti.: 8 386 36 729; mokytojos Jūratės Čibirienės mob.: 8 615 34768; mokytojos 
Irutės Murmienės mob.: 8 699 93271; direktoriaus pavaduotojos ugdymui Aldonaos Čeponienės 
mob. 8 686 87513.

Informacija dalyvaujančioms mokykloms apie registraciją, repeticijas ir seminaro –    
praktikumo eigą bus išsiųsta 2018 m. kovo 20 d. bei patalpinta mokyklos interneto svetainėje 
muzika@ignalina.lt

mailto:muzika@ignalina.lt


5. Bendros sąlygos
         Seminare – praktikume dalyvaujantiems mokytojams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo 
pažymėjimai.
         Apie dalyvio mokestį (tik mokytojams)  informuosime vėliau, Ignalinos rajono savivaldybės
tarybai patvirtinus mokesčio dydį.

6. Apdovanojimai
         Visi seminaro dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais.

7. Festivalio koordinatorė
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona 

Čeponienė.
 
8. Organizatoriai:

Mokytoja metodininkė Irutė Murmienė, vyresnioji mokytoja Jūratė Čibirienė.
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