
PATVIRTINTA
Kretingds rajono Salantq meno mokyklos
direktoriaus 2022 m.balandLio 21 d.

isakymu Nr. V1-20

RESPUBLIKINES TEORINES-PRAKTINES KONERENCIJOS

,,MUZIKINIO UGDYMO PROBLEMOS, SPRENDIMAI IR PERSPEKTYVOS"
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Respublikines teorines-praktines konferencijos ,,Muzikinio ugdymo problemos, sprendimai ir
perspektyvoso' (toliau - Konferencija) nuostatai reglamentuoja Konferencijos tiksl4, uZdavinius,

organizavimo ir dalyvavimo tvark4.
2. Konferencij4 inicijuojair organizuoja Kretingos rajono Salantq meno mokyklos komanda:

Silvija Piluckiene, direktore, Jekaterina Samulioniene, muzikos (fortepijonas) mokytoja metodininke,
Vita BauZy.te, muzikos (chorinis dainavimas) mokytoja metodininke'

3. Konferencijos partneris - Kretingos rajono Svietimo centras.

II. TIKSLAS IR UZDAVINIAI

4. Konferencijos tikslas - skatinti Salies mokyojq bendradarbiavim4 ir pletoti tarpmokyklinius
ry5ius, dalijantis geiqa patirtimi, ieikant bDdq ugdymo kokybei gerinti..

5. Konferencijos uZdaviniai:
5.1. suteikti teoriniq ir praktiniq Ziniq muzikos (meno) mokyklq mokytojams;

5.2. ieskoti bfldq ir metodq ugdymo kokybei gerinti;

5.3. ugdyti iniciatywmo ir kfirybingumo kompetencijas;

5.4. skatinti mokytojq bendradarbiavim4, pozityviosios patirties sklaid4.

III. DALYVIAI

6. Konferencijoje kviediami dalyvauti respublikos muzikos (meno) mokyklq, konservatorijq bei

kitq meninio ugdymo istaigq mokytojai'

IV. ORGANIZAVIMAS

7. Konferencija vyks 2022m. geguZes l3 d. Kretingos rajono Salantq meno mokykloje (Taikos

g. 4, Salantai, Kretingos r.).
8. Konferencijos pradLia- 10.00 val.

9. Visi Konferencijos dalyviai registruojasi elektronineje renginiq registracijos sistemoje Semi

pl iu s lr t lp;:i/w\y*:,s-*-ru j il.[ Lr s,l l.- 
10. Konferencijos programa bus i5siqsta kiekvienam praneSejui arba klausl'tojui, kuris bus

uZsiregistravgs elektronineje renginiq registracijos sistemoje Semi plius h11p.s-;//re-ryu'*semipl-i-llS".l{- taip

pat 6r, paskelbta Kretingos rajono Salantq meno mokyklos internetiniame puslapyje

l11rps;ili1y-r,11-u.;.s11-1*r1-g,!-trt)-lilt-ga,lgt,l-t.- " ----il.- ionf...n.ijos prane5imo trukme - iki 20 'min., atviros pamokos trukme - iki 30 min.
prane5imo, atviros pamokos forma: skaitomas realiuoju laiku arba pateikiamas vaizdo ira5as.



Konferencijos pranesejai pildo elektroning prane5ejo anketq paspaudus nuorod4

h 1 I r-, l, I : i i n t *, g, I i:/ ! i J,).).M "Yjq Al,4 l-l$ ll nl
12. Registracija i Konferencij4 vyksta:
12.1. pranesejams -iki2022 m. geguZes 9 d';
12.2. klausytojams -iki2022 m. geguZes 12 d.

12. Konferencijos dalyvio mokestis - 3,00 Eur. Informacija apie apmokejimo bfidus bei s4lygas

bus pateikta elektronineje renginiq registracijos sistemoje Wltp*;ll:!-\:$ry:.srg.tipliu;*[registruojantis i
Konlerencijq.

13. Preliminari konferencijos programa:

1 3.1. 9.30-10.00 val. Dalyviq registracija'
13.2. 10.00-11.30 val. Plenarinis posedis. Lektores Au5rines Zulumskytes, Klaipedos

universiteto Socialiniq ir humanitariniq mokslq fakulteto Pedagogikos katedros docentes, socialiniq

mokslq daktares pranesimas ,,Vertybinis ugdymas dabarties meninio paZinimo kontekstuose".

13.3. 12.00-12.30 val. Pietq pertrauka.

13.4.12.30-15.30 val. Atviros pamokos ir prane5imai.

13.5. 15.30-16.00 val. Refleksija. Konferencijos uZdarymas.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. UZsiregistravusiems Semi plius Konferencijos lektoriams ir dalyviams bus i5duodamos

Kretingos rajono Svietimo centro elektronines metodines veiklos ir dalyvavim4 Konferencijoje

patvirtinandios paZymos.

15. Konferenbijos dalyviai sutinka, kad Konferencijos metu bus fotografuojami, o jq skaitomas

praneSimas gali bUti lraSomas. {ra5ai ir fotografijos bus talpinamos Kretingos rajono Salantq meno

mokyklos bei Kretingos rajono Svietimo centro internetindse svetainese, Facebook paskyrose ir

Ziniasklaidoje Konferencijos vie5inimo tikslais. Dalyvio registracija yra sutikimas, kad dalyvio asmens

nuotraukos, ira5ai bus naudojami neatlyginamai, vie5ai skelbiami Svietejiskais tikslais nepaLeidLiant

dalyvio teisiq, garbes ir orumo.
16.Informacij4 apie Konferencij4 teikia Kretingos rajono Salantq meno mokyklos mokytoja

Jekaterina Samulioniene el. pa5tu jekaterina.sanrulioniene(gigrrrail.qom, mob. 8 648 51 400.
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R*publikines teorines-praktines
konferencij os,,Muzikinio ugdYmo
problemos, sprendimai ir
perspektyvos" nuostatq priedas

PANESEJO REGISTRACIJOS ANKETA

Prane5ejo vardas, pavarde

Kvalifi kacine kategorija

Ugdymo istaiga

Prane5ejo el. pa5to adresas,

kontaktinis telefonas
Prane5imo tema

Pamokos tema

Prane5imo, pamokos
oristatvmo forma

o Realiu laiku
Vaizdo iraSaso


