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Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

 

Muzikos (meno) mokyklų mokytojų IV respublikinės konferencijos 

„Ugdymo tradicijos ir pokyčiai muzikos mokykloje“ 

 

Nuostatai 

 

KONFERENCIJOS TIKSLAS -   

   skatinti šalies pedagogų bendradarbiavimą, plėtojant tarpmokyklinius ryšius, dalijantis gerąja patirtimi bei ieškant būdų 

ugdymo kokybei gerinti. 

 

KONFERENCIJOS UŽDAVINIAI:   

• siūlyti būdus ugdymo kokybei gerinti, remiantis asmenine patirtimi bei demonstruojant praktinį ugdymo metodų pritaikymą; 

• analizuoti, svarstyti ir aptarti vyraujančias ugdymo problemas bei aktualijas; 

• pasidalinti gerąja patirtimi (įskaitant ir mokymą nuotoliniu būdu); 

• susipažinti su kūrybiškais ir inovatyviais ugdymo metodais; 

• plėtoti mokytojų bendradarbiavimo, komunikavimo, mokėjimo mokytis, kompetencijas. 

 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

• Konferencija vyks 2021 m. balandžio 1 d. nuotoliniu būdu „Zoom” vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje.   

• Renginio pradžia 9.30 val. 

• Konferencijos išsami programa bus paskelbta Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos internetiniame puslapyje 

https://www.mpetrausko.kaunas.lm.lt/. 

 

REIKALAVIMAI KONFERENCIJOS DALYVIAMS 

• Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos (meno) mokyklų mokytojai. 

• Visi konferencijos dalyviai registruojasi per https://www.kpkc.lt renginių planą. 

• Dalyviai, norintys pristatyti pranešimus (žodinius ar vaizdo), registruojasi užpildydami konferencijos anketą  

   (Priedas Nr. 1) ir siunčia el. paštu konferencija.mpetrausko.mm@gmail.com iki 2021 m. kovo 21 d. 

• Konferencijos dalyvio pristatymo/pranešimo trukmė iki 10 minučių. 

• Konferencijos dalyvių pranešimų formos: 

žodinis pranešimas – pristatomas pranešėjo konferencijos dieną; 

vaizdo pranešimas (video įrašas) – rodomas moderatoriaus konferencijos dieną.  

• Reikalavimai vaizdo (video įrašo) pranešimams: 

konferencijos dalyviai savo nufilmuotą (stabilia kamera) pranešimą, pilnai parengtą viešinimui, turi įkelti į 

www.youtube.com kanalą (nuorodą įkelti į pranešėjo anketą); 

vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje turi būti įrašytas pranešėjo Vardas Pavardė, pranešimo pavadinimas; 

vaizdo įrašo apraše reikia nurodyti konferencijos pavadinimą – Muzikos (meno) mokyklų mokytojų IV respublikinė 

konferencija „Ugdymo tradicijos ir pokyčiai muzikos mokykloje“; 

pranešimo vaizdo įrašas turi būti „Neįtrauktas į sąrašą“ („Unlisted“). 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

• Visiems konferencijos pranešėjams ir dalyviams bus išduoti Kauno pedagogų kvalifikacijos centro pažymėjimai. 

• Informacija teikiama: Jovita Tarvidienė tel. +370 682 63429, Rūta Varnienė tel.: +370 615 40891. 

 

ORGANIZACINIO KOMITETO PIRMININKĖ 

LINA JANČIUVIENĖ 

Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas 

 

KOORDINATORĖS 

JOVITA TARVIDIENĖ   

Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos muzikos teorijos ir muzikos istorijos metodinės grupės pirmininkė 

RŪTA VARNIENĖ  

Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos fortepijono metodinės grupės pirmininkė 

 

NARIAI: 

Irina Tranauskienė, Irena Andriuščenkienė, Erika Baublienė, Regina Bobinienė, Jurgita Momotiukaitė Ačienė, Angelė Dumčiuvienė, 

Valerija Dmitrenko. 

 

 

 

https://www.mpetrausko.kaunas.lm.lt/
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Priedas Nr.1 

 

 

 
Muzikos (meno) mokyklų mokytojų IV respublikinė konferencija 

„Ugdymo tradicijos ir pokyčiai muzikos mokykloje“ 

 

 

PRANEŠĖJO ANKETA 

 

Pranešėjo vardas, pavardė  

Kvalifikacinė kategorija  

Mokykla  

Pranešimo pavadinimas  

Pranešėjo el. pašto adresas,  

kontaktinis telefonas 

 

Pranešimo laikas 
 

Vaizdo pranešimo (video įrašo) nuoroda iš 

www.youtube.com 

 

 

 

 

Siųsti el. paštu konferencija.mpetrausko.mm@gmail.com iki 2021 m. kovo 21 d. 
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