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I TARPTAUTINĖS VIRTUALIOS KONFERENCIJOS 

 

,,MUZIKOS IR ŠOKIO MENŲ SINTEZĖ 

  

PEDAGOGINĖJE PRAKTIKOJE“ 

 

Kaunas, 2023 m. sausio 5 d.  

 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. I tarptautinės virtualios konferencijos ,,Muzikos ir šokio menų sintezė pedagoginėje praktikoje“ 

(toliau – Konferencijos) nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, organizatorius, 

organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Konferenciją organizuoja Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla. 

3. Partneris – Kauno švietimo inovacijų centras. 

 

 

II.  KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konferencijos tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio pedagogų bendradarbiavimą muzikos ir 

šokio menų sintezės gerosios pedagoginės patirties sklaidos kontekste. 
5. Konferencijos uždaviniai:  

5.1. Analizuoti ir aptarti muzikos ir šokio menų sintezę pedagoginėje praktikoje; 

5.2. Skatinti Lietuvos ir užsienio mokytojų ugdymo metodų gerosios patirties ir idėjų sklaidą; 

5.3. Skatinti pedagogų iniciatyvumą ir kūrybiškumą; 

5.4. Plėtoti bendradarbiavimą su kitų šalių pedagogais formuojant teigiamą meno sričių įvaizdį. 

 

 

III. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

6. Konferencija vyks 2023 m. sausio 5 d., ketvirtadienį, nuotoliniu būdu  „Zoom“ vaizdo 

konferencijų ir pokalbių platformoje 10.00–16.00 val.  (6 val.). 

7. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio šalių pedagogai. 

8. Konferencijos pranešėjai kviečiami užpildyti elektroninę registracijos anketą iki 2022 m. 

gruodžio 1 d.:  https://forms.gle/oXA4GuYejqYRRymbA  

9. Konferencijos klausytojai registruojasi per Kauno švietimo inovacijų centro renginių planą –  

https://www.kpkc.lt. 

10. Užsiregistravusiems pranešėjams  ir klausytojams prisijungimo nuoroda į konferenciją bus 

atsiųsta registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu.   

https://forms.gle/oXA4GuYejqYRRymbA
https://www.kpkc.lt/


 

                     

 

11. Konferencijos programa bus skelbiama Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos 

internetinėje svetainėje www.ksmm.lt.  

 

Reikalavimai pranešėjams 

 

12. Pranešimo trukmė iki 15 minučių. 

13. Pranešimų formos: žodinis pranešimas arba vaizdo pranešimas (video įrašas). 

14. Reikalavimai vaizdo pranešimui (video įrašui):  

14.1. Konferencijos dalyviai nufilmuotą (stabilia kamera)  pranešimą,  pilnai parengtą   

viešinimui, turi įkelti į www.youtube.com kanalą (nuorodą pateikiant pranešėjo anketoje); 

14.2.  Vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje turi būti įrašyta pranešėjo Vardas Pavardė, pranešimo  

pavadinimas; 

14.3.   Pranešimo vaizdo įrašas turi būti „Neįtrauktas į sąrašą“ („Unlisted“) Youtube kanale. 

15. Organizatoriai pasilieka teisę atrinkti aktualiausius pranešimus. 

16. Pranešimų skaičius ribotas, todėl organizatoriai, esant dideliam pranešėjų skaičiui, pasilieka 

teisę anksčiau stabdyti registraciją. 

 

 

IV. BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

17. Pranešėjams ir klausytojams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Mokestį už 

pažymėjimus (3 eurai) pervesti iki  2022 m.  gruodžio 15 d. į sąskaitą: 

        Kauno švietimo inovacijų centras 

        AB Luminor Bank, kodas 40100  

        Sąskaitos Nr. LT75 4010 0425 0003 0278 

   Mokėjimo paskirtyje nurodyti: Vardas Pavardė - konferencija „Muzikos ir šokio menų   

sintezė pedagoginėje praktikoje“ 

18. Konferencijos dalyvių asmens duomenys tvarkomi pagal galiojančius teisės aktus ir 

vadovaujantis Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos asmens duomenų tvarkymo 

taisyklėmis.  

19. Organizatoriai pasilieka teisę keisti ar papildyti Konferencijos nuostatus, jei pakeitimai 

reikalingi dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių, iš anksto apie tai informavę dalyvius. 

20. Konferencijos kalbos –  lietuvių, anglų, rusų. 

 

 

I TARPTAUTINĖS VIRTUALIOS KONFERENCIJOS  

,,MUZIKOS IR ŠOKIO MENŲ SINTEZĖ 

 PEDAGOGINĖJE PRAKTIKOJE“ 

ORGANIZAVIMO GRUPĖ 

 

Konferencijos kuratorės: 

Lina Kaubrienė-Stunžėnienė – Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos direktorė 

Lina Jančiuvienė – Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos pavaduotoja ugdymui 

Jovita Tarvidienė – Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos Muzikos skyriaus vedėja 

 

Konferencijos koordinatorės: 

Rūta Varnienė – Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos fortepijono instrumento metodinės 

grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė  

 Agnė Pranculytė-Jončienė – Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos mokytoja metodininkė 

Valerija Dmitrenko – Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos mokytoja metodininkė 

https://ksmm.lt/
http://www.youtube.com/


 

                     

 

Angelė Dumčiuvienė – Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos vyresnioji mokytoja 

Edita Maciulevičienė – Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos metodininkė 

 

 

Konferencijos organizacinės grupės nariai: 

Irina Tranauskienė – Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos mokytoja metodininkė 

Lusine Sargsyan – Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos mokytoja metodininkė 

Agnė Rekuvienė – Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos mokytoja metodininkė 

Jurgita Momotiukaitė Ačienė – Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos mokytoja 

metodininkė 

Vitalija Mačiokienė – Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos mokytoja metodininkė 

Marija Čiapaitė – Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos mokytoja 

 

 

KONTAKTAI 

Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla 

Muzikos skyrius 

V. Krėvės pr. 54,  LT-50406 Kaunas 

El. paštas: muzika@ksmm.lt 

Tel.: +370 615 40891 

www.ksmm.lt 

https://ksmm.lt/direktores-sveikinimas-mokytoju-dienos-proga/
mailto:muzika@ksmm.lt
http://www.ksmm.lt/

