PROGRAMA

Renginio motto: "Kuriame atvirą pedagogų bendruomenę"
10.00-10.30

Registracija,

I rūmai

10.30-11.30

Kamerinė salė, I rūmai

12.30-13.30

Mokytoja ekspertė Gintarė Skerytė
Sudominti paauglį. Misija (nejįmanoma,
Šiuolaikinių lietuvių kompozitorių vokalinė kūryba kelyje
į paauglio muzikinę pasaulėjauta.
Dalyvauja vyresnių klasių balso lavinimo mokiniai.

Mokyklos direktorė Edita Jaraminienė
"Liepaičių" mokyklos 25-metis - pasiekimų pasitikrinimo
ir veiklos perspektyvų numatymo metas.
Kryptis - mokyklos vizijos įgyvendinimo
siekis.

12.30-13.309
11.30-12.30

G

11.30-12.3021

o

.

klasė, I rūmai

Mokytoja metodininkė
Jurgita Dirgėlaitė
Vidinės klausos lavinimo ypatumai pradiniame solfedžio mokymo
Asociatyvūs ir vizualūs darbo metodai 2 klasės solfedžio pamokoje.
Dalyvauja 2 klasės mokiniai.

etape.

.

9 klasė, II rūmai

12.30-13.30

Kamerinė salė, I rūmai

Mokytoja metodininkė
Eglė Storpirštienė
Judesio reikšmė chorinio kūrinio atlikime.
Pagrindinės nuostatos kuriant sceninį judesį.
Įvaizdinto kūrinio emocinis paveikumas praktiniai patarimai ir dažniausiai pasitaikančios

13.30-14.30

Pietūs, I rūmų 5-oje klasėje (į renginio

14.30-15.30

Kamerinė salė, I rūmai

Mokytoja metodininkė
Eglė Kasteckaitė
Mokinių saviraiškos įvairovė: inspiruojančių kūrybiškumą
Jaunosios kompozitorės pjesių rinkinio pristatymas.
Dalyvauja 2,3,5,7 klasių fortepijono mokinės.
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9 klasė, II rūmai
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14.30-15.304

klasė, II rūmai

Mokytoja Birutė Bagdonienė
Mokinių muzikavimas kartu su profesionaliais
muzikantais.
Motyvuojanti nauja patirtis.
Dalyvauja 5 klasės smuikininkė, smuikininkų ansamblis
ir Šv. Kristoforo kamerinio orkestro kvartetas.
15.30-16.30

Kamerinė salė, I rūmai

Mokytoja ekspertė Jolita Vaitkevičienė
Merginų choras: laisvė ir ribos.
8-11 klasių mokinių ugdymo galimybių
Dalyvauja Merginų choras.
klaidos.

mokestį įskaičiuota)

Mokytoja ekspertė Audronė Steponavičiūtė - Zupkauskienė
Vokalinės pratybos - muzikos kūrinio mokymo pradžia.
Sudėtingesnių chorinių kūrinių mokymas jaunių chore.
Dalyvauja Jaunių choras.
14.30-15.30

4 klasė, II rūmai

Mokytojos metodininkės
Jūratė Staškienė ir Ligita Liaudanskaitė
Fleitos dalyko mokymo specifika chorinio dainavimo mokykloje.
Muzikavimas fleita: ankstyvos muzikinės saviraiškos įvairovė,
giminingų išilginių fleitų pažinimas.
Skersinės ir išilginių fleitų ansamblių muzikavimo privalumai.
Dalyvauja išilginių ir skersinių fleitų mokiniai.

Mokytoja ekspertė Margarita Bereščanskaja
Fortepijono pamoka - muzikos kalbos pažinimas kelyje
į jos turinio atradimą ir interpretavimą .
Kryptingo mokinių muzikinio mąstymo formavimo patirtis.
Dalyvauja 4 klasės pagilinto fortepijono mokinė.

.

Mokytoja metodininkė
Sigita Dūdėnienė
Pagilinto fortepijono geroji patirtis.
Mokinių fortepijoninės raiškos integravimo į mokyklos koncertinę veiklą ir
šalies vaikų muzikinės kultūros kontekstą galimybės, lūkesčiai ir problematika.
Dalyvauja pagilinto fortepijono 2,5,9 klasių ir PLMUM programos mokiniai.
11.30-12.30

klasė, II rūmai

Kamerinė salė, I rūmai

Mokytoja metodininkė
Diana Mickevičiūtė
Pradinių klasių choro repertuaras: sudarymo principai ir galimybės.
Choro repertuaro atrankos ypatumai, kūrinių meninio patrauklumo
ir
chorinio dainavimo įgūdžių formavimo nuoseklumo dermė.
Dalyvauja 3 klasės choras.

11.30-12.30

12 klasė, I rūmai

pasirinkimo

ypatumai.

veiklų skatinimas.

REGISTRACIJOS Į BALANDŽIO 12 D. METODINĘ DIENĄ ANKETA

Muzikos mokyklos pavadinimas
Eil.

Nr.

Dalyvio vardas, pavardė, dėstomas dalykas,
pareigos, kontaktinis telefonas

arba mokyklos rekvizitai (įrašyti, jei reikia
sąskaitos faktūros)

1.

Registracija vyksta iki balandžio 11 d. 16 val. Prašome siųsti registracijos anketą
į mokyklos raštinę el. paštu: rastine@,liepaites.vilniusJm.lt
Pageidaujantys gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus registruojasi papildomai internetu,
nuoroda: http://bit.ly/2Ualif8
Renginio kaina asmeniui - 15 eurų.
Apmokėti pavedimu į mokyklos sąskaitą iš anksto arba atvykus į renginį.
Gavėjo pavadinimas - Vilniaus chorinio dainavimo mokykla "Liepaitės"
Įmonės registracijos numeris 191662947
Sąskaitos Nr. LT904010042400040274
Mokėjimo paskirtis - Metodinė diena

Išrašome sąskaitas faktūras. Mokėtojo rekvizitus prašome nurodyti el. paštu registracijos anketoje.
Telefonai pasiteiravimui:
,

Mokyklos raštinė (85) 2151568, Margarita Bereščanskaja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 8 609 98 902.

