PATVIRTINTA
Ignalinos Miko Petrausko
muzikos mokyklos direktoriaus
2018 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. OV - 55
RESPUBLIKINIO SEMINARO - PRAKTIKUMO „JAUNOJO PIANISTO UGDYMAS
MUZIKOS MOKYKLOJE“ NUOSTATAI
I. Seminaro-praktikumo tikslai ir uždaviniai
Tikslas: Pasidalinti metodika ir patirtimi apie fortepijono dalyko mokinių ugdymo aktualijas ir
problemas.
Uždaviniai:
1. Ieškoti būdų, metodų ir idėjų aktualioms pianisto ugdymo problemoms spręsti.
2. Skatinti mokytojų gerosios patirties sklaidą, tarpusavio bendradarbiavimą, plėsti pedagoginę
praktiką
3. Ugdyti vaikų sceninę patirtį, muzikalumą, meistriškumą.
II. Vieta ir laikas
Seminaras - praktikumas vyks 2018 m. lapkričio 28 d. 10.00 val. Ignalinos Miko Petrausko muzikos
mokykloje (Atgimimo g. 30, Ignalina).
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Seminaro-praktikumo eiga. Lektoriai

Dalyvių registracija 9:00 – 10:00 val.
Lektorių pranešimai: Zarasų meno mokyklos mokytoja ekspertė Danguolė Petrašiūnienė
(tema: „Skambinimo įgūdžių lavinimas pasitelkiant gamas“), kiti mokytojai, galėsiantys
pasidalyti savo darbo patirtimi, idėjomis. Numatoma darbo forma: žodiniai, praktiniai
pranešimai, diskusijos. Pranešimo pristatymo trukmė: 10 - 15 min.
Mokytojos ekspertės Danguolės Petrašiūnienės atviros fortepijono pamokos.
IV. Dalyviai, repertuaras

Respublikos muzikos ir meno mokyklų mokytojai, įvairių klasių fortepijono muzikinio
dalyko mokiniai.
Mokiniai atlieka po vieną laisvai pasirinktą kūrinį.
V. Dalyvavimo sąlygos


Dalyviai paraiškas siunčia iki 2018 m. lapkričio 19
d. elektroniniu paštu
muzika@ignalina.lt
Paraiškoje prašytume nurodyti pageidaujančių dalyvauti seminare mokytojų, mokinių skaičių.
Dalyvio anketą pildo fortepijono mokytojas.
Mokytojus, norinčius pasidalyti gerąja patirtimi, iki lapkričio 19 d. prašytume atsiųsti
pranešimų temų pavadinimus.






Mokinių pasirodymų eiliškumas bus išsiųstas mokykloms elektroniniu paštu lapkričio 23 d.
Pranešėjams ir klausytojams bus išduodami Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai bei pažymos apie skaitytus pranešimus.
Dalyvaujantiems mokiniams bus teikiamos padėkos.
Seminaro - praktikumo mokestis klausytojams – 8 Eur. Mokestį prašytume pervesti į
mokyklos sąskaitą – LT457300010126188971, AB „Swedbank“ iki spalio 29 dienos.
Mokytojams, kurie skaitys metodinius pranešimus ir dalyvaujantiems moksleiviams už
seminarą – praktikumą mokėti nereikės.

Telefonai pasiteiravimui:
Laima Kutrienė 8 615 59830
Mokyklos tel. 8 386 36 729
VI. Seminaro - praktikumo organizatoriai
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla
Seminaro - praktikumo kuratorius - direktorė Birutė Paukštienė.
Seminaro - praktikumo koordinatoriai:
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Čeponienė;
Fortepijono skyriaus vedėja mokytoja metodininkė Laima Kutrienė

IGNALINOS MIKO PETRAUSKO MUZIKOS MOKYKLA
RESPUBLIKINIS SEMINARAS - PRAKTIKUMAS
„JAUNOJO PIANISTO UGDYMAS MUZIKOS MOKYKLOJE“
2018 m. lapkričio 28 d.

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

2. Mokinio Vardas, pavardė
3. Klasė
4. Mokytojo Vardas, pavardė
6. Atliekamo kūrinio autorius, kūrinio pavadinimas:

Anketą prašome siųsti adresu: muzika@ignalina.lt

