PATVIRTINTA
Ignalinos Miko Petrausko
muzikos mokyklos direktoriaus
2019 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 2
TARPTAUTINIO SAKSOFONO IR FORTEPIJONO MEISTRIŠKUMO
SEMINARO-PRAKTIKUMO NUOSTATAI
I. Seminaro-praktikumo tikslai ir uždaviniai
Tikslas:
Pasidalinti tarptautine metodika ir patirtimi apie saksofono bei fortepijono dalykų mokinių ugdymo
aktualijas ir problemas bei atlikti aukščiausio meistriškumo lygio saksofono ir fortepijono
koncertinę programą.
Uždaviniai:
1. Ieškoti būdų, metodų ir idėjų aktualioms saksofonininkų ir pianistų ugdymo
problemoms spręsti.
2. Skatinti mokytojų gerosios patirties sklaidą, tarpusavio bendradarbiavimą, plėsti
pedagoginę praktiką.
3. Ugdyti vaikų sceninę patirtį, muzikalumą, meistriškumą.
4. Praturtinti seminaro-praktikumo dalyvių muzikos klausomąją meninę patirtį,
suteikiant galimybę išgirsti aukščiausio meistriškumo saksofono ir fortepijono atlikėjų koncertinę
programą.
II. Vieta ir laikas
Seminaras - praktikumas vyks 2019 m. gegužės 7 d. 10 val. Ignalinos Miko Petrausko muzikos
mokykloje (Atgimimo g. 30, Ignalina).
III. Seminaro-praktikumo eiga. Lektoriai







Dalyvių registracija 9:00 – 10:00 val.
Vroclavo muzikos akademijos asistento habil. dr. Ryszard Zolędziewski pranešimas:
„Klasikinis garsas, vibrato, artikuliacija ir altissimo registras - taisyklingas klasikinės
muzikos atlikimas saksofonu“.
Daugpilio universiteto docento Gleb Belyaev pranešimas: „Įvairios šiuolaikinės tendencijos
fortepijoninėje muzikoje“.
Profesoriaus asistento Ryszard Zolędziewski atviros saksofono pamokos ir docento Gleb
Belyaev atviros fortepijono pamokos.
Saksofonininko Ryszard Zolędziewski ir pianisto Gleb Belyaev koncertas. Trukmė – 45
min.
IV. Dalyviai, repertuaras

Respublikos muzikos ir meno mokyklų mokytojai, įvairių klasių saksofono bei
fortepijono dalykų mokiniai.
Mokiniai atlieka po vieną laisvai pasirinktą kūrinį solo arba su fortepijonu - jeigu yra
galimybė atvykti su koncertmeisteriu.
V. Dalyvavimo sąlygos






Dalyviai paraiškas siunčia iki 2019 m. balandžio 19 d. elektroniniu paštu
muzika@ignalina.lt Dalyvio anketą pildo saksofono ar fortepijono dalyko mokytojas.
Detalesnė informacija bus išsiųsta mokykloms elektroniniu paštu iki 2019 m. balandžio 26
d.
Pranešėjams ir klausytojams bus išduodami Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, pranešėjams pažymos apie skaitytus pranešimus.
Dalyvaujantiems mokiniams bus teikiamos padėkos.
Seminaro- praktikumo mokestis klausytojams – 10 Eur. Mokestį prašytume pervesti į
mokyklos sąskaitą – LT457300010126188971, AB „Swedbank“ iki balandžio 19 dienos.
Dalyvaujantiems moksleiviams už seminarą – praktikumą mokėti nereikės.
VI. Seminaro-praktikumo dalyvių duomenų viešinimas

● Užpildydami dalyvio anketą sutinkate, kad dalyvio (ės) atvaizdas (nuotraukose ar filmuotoje
vaizdo ir garso medžiagoje) ar jo dalis gali būti užfiksuojamas, atgaminamas, demonstruojamas ir
kitokiu būdu naudojamas, įskaitant, bet neapsiribojant, (pa) skelbiamas seminaro - praktikumo
interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, stenduose, leidiniuose (pvz., informaciniuose
lankstinukuose, laikraščiuose, straipsniuose ar kt.
● Asmens duomenys, kaip pavyzdžiui: vardas, pavardė, klasė ar kt., visi kartu ar atskirai gali
būti naudojami, įskaitant, bet neapsiribojant, (pa) skelbiami seminaro – praktikumo interneto
svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, stenduose, leidiniuose (pvz., informaciniuose
lankstinukuose, laikraščiuose, straipsniuose ar kt.
VII. Seminaro-praktikumo organizatoriai
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla
Seminaro-praktikumo kuratorius - direktorė Birutė Paukštienė, tel. 8 (386) 36729
Seminaro-praktikumo koordinatoriai:
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Čeponienė, tel. 8 686 87513
Pučiamųjų instrumentų skyriaus vedėja mokytoja Ugnė Čepulytė, tel. 8 627 67186
Pučiamųjų instrumentų skyriaus vyresnysis mokytojas Tomas Kochanka, tel. 8 657 83045

