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Eil.
Nr.

Praktinio susitikimo tema Forma Data* Laikas* Atsakingas Grupė

SPALIS/LAPKRITIS
1. „Improvizacijos ir elektroakustikos elementų

pritaikymas muzikavimo pasirinktu instrumentu
pamokose meno mokykloje“

Trakų meno
mokykla

2021-10-23 10.00 val. Romas Morkūnas

Grigiškių meno mokykla

akordeono

nuotolinis 2021-10-27 10.00 val. fortepijono

2. „Smuiko vystymosi istorija. Nuo G. Amati iki XXI
am. 3D technologijų.“

nuotolinis 2020-11-03 11.00 val. V. Verikienė

Jonavos meno mokykla

smuiko

3. „Mokytojo darbas su dizaino programa „Canva“ ir
notografijos programa „Sibelius“. Patarimai
pradedančiajam vartotojui“

nuotolinis 2020-11-04 11.00 val. Ieva Tijūnėlienė

Trakų meno mokykla

smuiko

4. „Distonijos fenomenas fleitininkų gyvenime: kaip su
tuo tvarkytis ir sėkmingai muzikuoti?“

nuotolinis 2021-11-05 15.00 val. Vilmantė Kaziulytė

B. Dvariono dešimtmetė
muzikos mokykla

fleitos

MEISTRO VALANDA

5. „Jaunojo smuikininko ugdymas: svarbiausi
pedagoginiai aspektai“

nuotolinis 2021-10-
23/24

Lektorė prof. Julia
Bushkova
(JAV)

smuiko

6. „Kaip mokyti ir mokytis: strategijos išmintingam
tobulėjimui“

nuotolinis 2021-10-30 Lektorė Ona Jonaitytė
(LT/JAV)

fleitos

GRUODIS/SAUSIS
7. „Ankstyvojo mokymo groti fortepijonu

pradžiamokslis Wunderkeys“
nuotolinis 2021-12-28 10.00 val. Lina Poškienė

Vilniaus sav. Grigiškių meno
mokykla

fortepijono



8. ,,Scenos baimė ir jos įveikimo galimybės“ nuotolinis 2022-01-04 11.00 val. Simona Šukytė

Kauno A. Kačanausko
muzikos mokykla

akordeono

9. „Streso ir baimės įveikos galimybės šiuolaikiniame
muzikos ugdyme“

nuotolinis 2022-01-05 11.00 val. Vita Paulauskienė

Vievio meno mokykla

smuiko

10. „Lietuviškos muzikos repertuaras styginių
instrumentų kvartetui ir jo svarba tautinio – meninio
ugdymo procesui“

nuotolinis 2022-01-06 11.00 val. Ingrida Krikščiūnienė

Alytaus muzikos mokykla

smuiko

11. „Dažniausiai pasitaikančios mokinių grojimo fleita
problemos: jų priežastys ir sprendimo būdai“

nuotolinis 2022-01-07 15.00 val. Ieva Kašėtienė

Trakų meno mokykla

fleitos

VASARIS/KOVAS
12. „Ankstyvasis ugdymas: žaidybinių elementų

taikymas fortepijono pamokose“
nuotolinis 2022-02-15 10 .00val. Marija Ivaškevičiūtė

Vilniaus sav. Grigiškių meno
mokykla

fortepijono

13. „Ankstyvojo instrumentinio muzikavimo ypatumai
naudojant Š. Suzuki metodą“

nuotolinis 2022-02-15 11.00 val. Jelena Gliaudelienė

Vilniaus Š. Suzuki metodo
centras

smuiko

14. „Kairiosios rankos lavinimas pritaikant „spalvotų
bosų“ metodą“

nuotolinis 2022-02-17 11.00 val. Sandra Veverskytė

Kauno A. Kačanausko
muzikos mokykla

akordeono

15. „Darbas su fonogramomis smuiko dalyko
pamokose“

nuotolinis 2022-02-17 11.00 val. Gintarė Armonaitienė

Utenos meno mokykla

smuiko

16. „Fizinis kūno paruošimas grojimui fleita“ nuotolinis 2022-02-18 15.00 val. Rūta Plančiūnaitė-Zubrienė

Vilniaus sav. Grigiškių meno
mokykla

fleitos

17. „Andrea Dow fortepijoniniai etiudai“ nuotolinis 2021-03-11 10.00 val. Jovita Urbonienė

Vilniaus sav. Grigiškių meno
mokykla

fortepijono



BALANDIS
18. „Alytaus muzikos mokyklos jaunimo simfoninio

orkestro veiklos istorija“
nuotolinis 2022-04-20 11.00 val. Daiva Martikonytė

Alytaus muzikos mokykla

smuiko

19. ,,Mokinių grojimo akordeonu tobulinimas laikantis
psichofizinės vienovės principo”

nuotolinis 2022-04-20 11.00 val. Vaida Baronienė

Trakų meno mokykla

akordeono

20. „Jaunojo smuikininko repertuaro analizė“ nuotolinis 2022-04-21 11.00 val. Oksana Tunevič

Kauno J. Naujalio muzikos
gimnazija

smuiko

21. „Momentinė kompozicija fortepijonu: kokia, kada ir
kodėl?“

nuotolinis 2021-04-23 10.00 val. Rytas Lingė

Vilniaus sav. Grigiškių meno
mokykla

fortepijono

22. „Etiudas – fleitininko technikos lavinimo priemonė“ nuotolinis 2022-04-22 15.00 val. Jurgita Otienė

Kauno Sakralinės muzikos
mokykla

fleitos

BIRŽELIS
23. „Alternatyvūs fortepijono mokymo metodai pagal

Hal Leonard“
nuotolinis 2021-06-03 10.00 val. Ligita Stonkuvienė

Vilniaus B. Jonušo muzikos
mokykla

fortepijono

24. ,,Pirmieji žingsniai mokantis baritoniniais bosais“ nuotolinis 2022-06-03 11.00 val. Laimonas Salijus

Kauno I-oji muzikos
mokykla

akordeono

*Praktinių susitikimų datos ir laikas gali būti koreguojami atsižvelgiant į aplinkybes.
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