
KAUNO „VYTURIO“ GIMNAZIJA 

Konferencija  

„Muzikos mokyklų aktualijos Lietuvos suvalstybintos muzikos mokyklos 100-mečio 

kontekste“ 

2020-12-02 

KONFERENCIJOS PROGRAMA 

 

8.45–9.00 Dalyvių prisijungimas 

 

PLENARINIS POSĖDIS: 

 

9.00–9.10 Įžangos žodis 

Aldona Didžiulytė – Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyriaus fortepijono 

mokytoja ekspertė. 

 

9.10–9.30 „Valstybinio muzikinio švietimo šimtmetis – ko mus moko istorija“. 

Dainora Merčaitytė – muzikologė, Juozo Naujalio gimnazijos mokytoja 

metodininkė. 

 

9.30–9.50 „Muzikos mokyklos mokytojas – Lietuvos muzikinio ugdymo 100 metų 

laikotarpyje“. 

Romualda Butkevičienė – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fortepijono 

mokytoja metodininkė 

 

9.50–10.10 Projektas „Didieji muzikos genijai“. Metodinė priemonė mokytojui ir 

mokiniui – paprastai apie nepaprastus kompozitorius.  

Rasa Derbutienė – Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė. 

 

10.10–10.30 „Vieningi siekiai ir tikslai: Kauno Juozo Gruodžio konservatorija“. 

Vitalija Mockutė – Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos, Kauno „Vyturio“ 

gimnazijos Muzikos skyriaus teorinių dalykų ir solfedžio vyresnioji mokytoja. 

 

PRANEŠIMAI: 

 

I sekcija 

 

10.45–11.00 „Solfedžio ir psichologija: mergaičių ir berniukų psichologijos skirtumai  

solfedžio pamokoje“. 

Neonila Vrubliauskienė – Garliavos meno mokyklos teorinių dalykų mokytoja 

metodininkė. 

 



11.05–11.20 „Pozityvi socializacija muzikos ugdymo kontekste. Panašumai ir skirtumai apžvelgiant 

Lietuvos ir Norvegijos meninio ugdymo metodikas“. 

Jelena Kruvelis – Trondheimmeno mokyklos fleitos pedagogė, Indre Fosen meno mokyklos 

medinių pučiamųjų instrumentų dėstytoja. 

 

11.25–11.40 „Kanklių muzikinio ugdymo raida: nuo kanklių muzikos kursų iki šių dienų 

kankliavimo mokyklos“. 

Dileta Kubilienė – Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos, Kauno Sakralinės 

muzikos mokyklos kanklių mokytoja metodininkė. 

 

11.45–12.00 „Naujai keliami uždaviniai bei aktualijos muzikos mokykloje. Fleitos ugdymo metodai 

ir jų kaita“. 

Gailė Markevičienė – Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyriaus, Kauno Juozo Naujalio 

muzikos gimnazijos fleitos mokytoja metodininkė. 

 

12.05–12.20 „Nuotolinio mokymo aktualijos grojant kanklėmis“. 

Evelina Butienė – Kauno 1-osios muzikos mokyklos, Kauno Miko Petrausko 

muzikos mokyklos kanklių mokytoja metodininkė. 

 

12.30–13.30 Apibendrinimas (diskusijos, refleksija). 

 

PRANEŠIMAI: 

II sekcija 

 

10.45–11.00 „Styginių instrumentų mokymo ištakos ir raida valstybinėje muzikos mokykloje bei 

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje“. 

Eglė Grigonienė – Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos smuiko mokytoja 

metodininkė. 

 

11.05–11.20 „Alfa kartos vaikai fortepijono pamokoje. Iššūkiai ir galimybės“. 

Giedrė Stanionienė – Marijampolės meno mokyklos fortepijono mokytoja 

metodininkė. 

 

11.25–11.40 „Mokytojo kompetencijos formuojant jaunojo pianisto grojimo įgūdžius“. 

Aušra Banaitienė – Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyriaus fortepijono 

mokytoja metodininkė. 

 

11.45–12.00 „Nuo kiekybės iki kokybės: garso formavimo dumplėmis aspektai“. 

Agnė Dūkštaitė – LMTA asistentė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 

mokytoja metodininkė. 

 

12.05–12.20 „Akordeono dalyko ugdymo aktualijos regionuose: Varėnos Jadvygos 

Čiurlionytės menų mokyklos pavyzdys“. 

Renata Bakulienė – Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos direktorė, 



akordeono mokytoja. 

 

12.25–13.30 Apibendrinimas (diskusijos, refleksija). 


