PATVIRTINTA
Ignalinos Miko Petrausko
muzikos mokyklos direktoriaus
2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. OV- 4
RESPUBLIKINIO SEMINARO - PRAKTIKUMO „DAINAVIMO DŽIAUGSMAS“
NUOSTATAI
I. Seminaro-praktikumo tikslai ir uždaviniai
Puoselėti akademinio dainavimo tradicijas.
Ugdyti vaikų ir jaunimo sceninę patirtį, estetinį skonį, meistriškumą.
Atskleisti meninį individualumą, muzikalumą, kūrybiškumą.
Gilinti ir plėtoti mokytojų metodines žinias, pedagoginę praktiką.
Skatinti mokytojų gerosios patirties sklaidą, tarpusavio bendradarbiavimą.
II. Vieta ir laikas
Seminaras - praktikumas vyks 2018 m. balandžio 13 d. 11 val. Ignalinos Miko Petrausko muzikos
mokykloje (Atgimimo g. 30, Ignalina).
III. Seminaro-praktikumo eiga. Lektoriai






Dalyvių registracija 9:00 – 10:00 val.
Lektorių atviros pamokos
Lektorių pranešimai
LMTA studentų koncertas
Lektoriai: LMTA profesorė Irena Laurušienė, LMTA docentas Algirdas Janutas
IV. Dalyviai, repertuaras

Respublikos muzikos ir meno mokyklų, bendrojo ugdymo įstaigų solinio dainavimo, muzikos
dalyko mokytojai, mokiniai solistai.
Mokinių (solistų) amžius nuo 6 iki 17 metų.
Solistai atlieka po vieną laisvai pasirinktą kūrinį. Pageidautina remtis klasikiniu vokaliniu
repertuaru nuo baroko iki šiuolaikinės muzikos.
Dainininkams akompanuoja koncertmeisteris-pianistas. (Neleidžiama naudotis garso
stiprinimo aparatūra ir fonogramomis).
V. Dalyvavimo sąlygos
 Dalyviai paraiškas siunčia iki 2018 m. balandžio 3 d. elektroniniu paštu muzika@ignalina.lt
Paraiškoje prašytume nurodyti pageidaujančių dalyvauti seminare mokytojų, mokinių skaičių.
Dalyvio anketą pildo dainavimo mokytojas (Priedas Nr.1)
 Mokinių pasirodymų eiliškumas bus išsiųstas elektroniniu paštu
prieš savaitę
dalyvaujančioms mokykloms ir paskelbtas Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos
tinklalapyje adresu www.muzika.ignalina.lm.lt




Mokytojams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Dalyvaujantiems mokiniams solistams bus teikiamos padėkos.



Apie dalyvio mokestį (tik mokytojams) informuosime vėliau, Ignalinos rajono savivaldybės
tarybai patvirtinus mokesčio dydį.

Telefonai pasiteiravimui:
Aldona Čeponienė 8 686 87513
Jurgita Antonovienė 8 673 41567
mokyklos tel. 8 (386) 36729
VI. Seminaro-praktikumo organizatoriai
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla
Seminaro-praktikumo kuratorius - direktorė Birutė Paukštienė.
Seminaro-praktikumo koordinatoriai:
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Čeponienė;
Teorinio skyriaus vedėja Ramutė Veršekytė;
Metodinės grupės pirmininkė, mokytoja Jurgita Antonovienė.
______________________________________________

Priedas Nr.1
RESPUBLIKINIS SEMINARAS - PRAKTIKUMAS
„DAINAVIMO DŽIAUGSMAS“
2018 m. balandžio mėn. 13 d.

Dalyvio anketa
1. Mokykla, adresas, tel., el. paštas

2. Mokinio Vardas, Pavardė
3. Klasė
4. Mokytojo Vardas, Pavardė
5. Koncertmeisterio Vardas, Pavardė
6.Atliekamas kūrinys:
Kompozitorius (originalo kalba)

Kūrinio pavadinimas (originalo kalba)

Atliekamo kūrinio trukmė

Anketą prašome siųsti adresu: muzika@ignalina.lt

