
Seminaro atidarymas  

1. Domantas Gudaitis 4 kl. (mok. L. Rinkevičienė)  

               A. E. Ginastera “Toreodoro šokis” 

2. Domas Ignotas 4 kl. (mok. L. Karpavičienė)  

              “Nupiešiu” muz. I. Mažuikaitės, žodž. M. Rastupkevičiūtės 

Direktoriaus Tomo Ladigos įžanginis žodis  

1 Pranešimas “Muzikinio ugdymo organizavimas 
Vilniaus “Ąžuoliuko” muzikos mokykloje” 

Vilniaus “Ąžuoliuko” muzikos 
mokyklos direktorė Liudmila 
Ikonikova 

2 Pranešimas “Iššūkiai Z kartos muzikos ugdyme” Kauno berniukų chorinio 
dainavimo mokyklos “Varpelis” 
fortepijono mokytoja ekspertė 
Ina Vaičienė 

3 Pranešimas “Dainavimo reikšmė ir vokalinio ugdymo 
aspektai formuojant jaunąją asmenybę” 

Kauno berniukų chorinio 
dainavimo mokyklos solinio 
dainavimo vyr. mokytoja Loreta 
Karpavičienė 

4 Pranešimas “Skaitymo iš lapo įgūdžių ugdymo 
metodai” 

Kauno berniukų chorinio 
dainavimo mokyklos “Varpelis” 
fortepijono mokytoja 
metodininkė Saulenė 
Janušaitienė 

5 Pranešimas “Fortepijono ugdymo  ypatumai 
“Varpelio” mokykloje” 

Kauno berniukų chorinio 
dainavimo mokyklos mokytoja 
metodininkė Lina Rinkevičienė 

6 Pristatymas M. Šidlausko autorinio rinkinio “37 pjesės 
fortepijonui” pristatymas 

Kauno berniukų chorinio 
dainavimo mokyklos “Varpelis” 
vyr. mokytojas Mantas 
Šidlauskas 

7. Metodinis 
praktinis 
užsiėmimas 

“Polifoninės fortepijoninės muzikos 
atlikimo ugdymas” 
Dalyvavo 5 kl. mokinys Ignas Bakutis (mok. 
I .Vaičienė) 

Kauno berniukų chorinio 
dainavimo mokyklos “Varpelis” 
fortepijono mokytoja ekspertė 
Laima Aksamitauskienė 

8. Metodinis 
praktinis 
užsiėmimas 

“Stambios formos kūrinių analizė ir 
mokymas fortepijono ugdyme”.  
Dalyvavo 8 kl. mokinys Ąžuolas Kažemėkas 
(mok. S. Janušaitienė) 

Kauno berniukų chorinio 
dainavimo mokyklos “Varpelis” 
fortepijono mokytoja 
metodininkė Reda Stabinskienė 

9. Metodinis 
praktinis 
užsiėmimas 

“ Fortepijoninių programinių pjesių 
interpretavimas”.  
Dalyvavo 4 kl. Mokinys Mantvydas Ravinis 
ir 8 kl. mokinys Matas Lenkutis (mok. G. 
Kulbokienė) 

Kauno berniukų chorinio 
dainavimo mokyklos “Varpelis”  
mokytoja ekspertė Laima 
Aksamitauskienė,   mokytoja 
metodininkė Reda Stabinskienė. 

10. Metodinis 
praktinis 
užsiėmimas 

“Kūrinio analizė - sklandaus skaitymo iš 
lapo metodas”.  
Dalyvavo 6 kl. mokinys  Jokūbas Lenickas 
(mok. E. Pohjanoksa) 

Kauno berniukų chorinio 
dainavimo mokyklos “Varpelis” 
mokytoja ekspertė Ina Vaičienė 
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1 Pranešimas “Programos “Canva” naudojimo 
galimybės” 

Kauno berniukų chorinio 
dainavimo mokyklos “Varpelis” 
chorinio dainavimo ir solfedžio 
mokytoja metodininkė Gražina 
Sauspreikšaitienė 

2 Pranešimas “Aktyvūs ugdymo metodai” Kauno berniukų chorinio 
dainavimo mokyklos “Varpelis” 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui chorinio dainavimo vyr. 
Mokytoja Kristina Petrauskienė 

3. Atvira 
pamoka 

“Kūrybiškumo ugdymas diriguojant 
chorinius kūrinius”.  
Dalyvavo 7 kl. Mokinys Matas Gulbinas  

Kauno berniukų chorinio 
dainavimo mokyklos “Varpelis” 
chorinio dirigavimo mokytoja 
Gintarė Ručinskaitė 

4 Metodinis 
praktinis 
užsiėmimas 

“Šiuolaikinės vokalinės technikos ir 
interpretacijos tendencijos”.  
Dalyvavo 7 kl. mokinys Matas Gulbinas 
(mok. T. Ladiga), 12 kl. mokinys Girius 
Petrėnas (mok. T. Ladiga) ir 12 kl. mokinys 
Simas Paluckas (mok. R. Daugėlienė) 

LNOBT solistas, Nacionalinės 
M.K.Čiurlionio menų mokyklos 
solinio dainavimo mokytojas 
Edmundas Seilius 

5 Metodinis 
praktinis 
užsiėmimas 

“Pianisto kaip koncertmeisterio ir kaip 
kamerinio ansamblio dalyvio specifiniai 
atlikėjiški aspektai”. 
 Dalyvavo mokyklos absolventas Herbertas 
Čepinskis ir Kauno J. Gruodžio 
konservatorijos dėstytojas Mindaugas 
Zimkus) 

LMTA kamerinio ansamblio 
lektorius, Vilniaus B. Dvariono 
dešimtmetės muzikos mokyklos 
koncertmeisteris ekspertas Gytis 
Cinauskas 

6 Metodinis 
praktinis 
užsiėmimas 

“Ritmas ir kūno perkusija chore” Kauno berniukų chorinio 
dainavimo mokyklos meno 
vadovė Renata Mišeikienė 

7 Metodinis 
praktinis 
užsiėmimas 

“Frazavimo ugdymas įsidainavimo 
kontekste” 

Menų daktaras, Šiaulių 
valstybinio choro “Polifonija” 
meno vadovas ir vyr. Dirigentas, 
LMTA choro dirigavimo katedros 
lektorius Linas Balandis 

8 Metodinis 
praktinis 
užsiėmimas 

“O.Gjeilo “Ubi caritas” interpretavimo 
galimybės” 

Kauno valstybinio choro 
dirigentas, Kauno mišraus choro 
“Kamertonas” meno vadovas ir 
dirigentas , Kauno vokalinio 
ansamblio “Acusto” meno 
vadovas Kęstutis Jakeliūnas. 

 

 


