
PATVIRTINTA 
Vilniaus Broniaus Jonušo 
muzikos mokyklos direktoriaus 
2022 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V- 64 

 
FORUMAS 

ATEITIES MUZIKINIS UGDYMAS  

NUOSTATAI 

  

I. Forumo tikslas ir uždaviniai: 

Tikslas – nustatyti ateities muzikinio ugdymo viziją. 

Uždaviniai: 
o Atlikti apklausą, kurios metu savo lūkesčius išreikštų muzikos mokyklų bei konservatorijų 

mokiniai ir jų tėvai. 
o Atlikti užsienio muzikos mokyklų atstovų apklausą, pristatyti jų darbo ypatumus. 
o Surengti trumpus skirtingų muzikos ugdymo sričių atstovų pranešimus (po 15-20 min). 
o Surengti diskusiją, kurios metu būtų diskutuojami probleminiai klausimai, apklausų rezultatai bei 

pranešimų metu išgirsta nuomonė. 
o Pabrėžti skirtingų muzikinio ugdymo grandžių glaudaus bendradarbiavimo svarbą. 

  

II. Forumo vieta ir laikas: 

Forumas vyks 2023 m. sausio 30 d. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos koncertų salėje ir  bus 
transliuojamas Youtube kanalu. 

Pradžia 10:00 val. 

  

III. Forumo dalyviai ir dalyvavimo sąlygos: 

Forume kviečiami dalyvauti Lietuvos kultūros, muzikos bendruomenė, pedagogai, mokiniai, tėvai. 

Renginys nemokamas. Būtina registracija. 

Norintys, gali įsigyti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą (6 akademinės valandos). Kaina - 10 EUR.  

Nepageidaujančius gauti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimo, prašome įsigyti nemokamą bilietą. 

Registracijos nuoroda: https://tickets.paysera.com/lt/event/forumas-ateities-muzikinis-ugdymas  

Visais klausimais dėl kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų kreiptis į Stelą Maruškiną, tel. +37067637338, 
el.paštas: stelatur@gmail.com  

Dalyvaujantiems nuotoliniu būdu, renginio nuoroda bus atsiųsta registracijos formoje nurodytu el. paštu. 



 

IV. Forumo organizatoriai: 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija 

VšĮ Muzikos sala 

  

Koordinatorės: 

Dovilė Bagdonaitė, Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel.: 
+37065090743, el.paštas: dovile.bagdonaite@gmail.com 

Ligita Stonkuvienė, Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel.: 
+37065299980, el. paštas: ligita.sto@jonuso.lt 

Ugnė Sabaitytė, Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė, tel.: 
+37065688822, el.paštas: ugnesabaityte@yahoo.com 

Kristina Tuinylienė, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytoja, tel.: +37067359348, 
el.paštas: kristinuv@gmail.com 

Giedrė Paulikaitė-Daugelienė, Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė, 
tel.: +37060014394, el.paštas; giedrutes@gmail.com 

Stela Maruškina, Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė, tel. 
+37067637338, el.paštas: stelatur@gmail.com  

 

V. Forumo kuratoriai: 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos direktorius Tomas Vaišė. 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos direktorė Vita Sasnauskienė. 

VšĮ Muzikos sala direktorė Eglė Vaitkienė. 

  

VI. Forumo partneriai: 

VšĮ Culture Live 

VšĮ Trakų švietimo centras 

  



VII. Forumo programa: 

 
1. Užsienio muzikinio ugdymo sistemų apžvalga; 
2. Mokinių ir jų tėvų apklausų rezultatų analizė; 
3. Skirtingų muzikos ugdymo sričių atstovų pranešimai; 
4. Diskusija „Ateities muzikinis ugdymas“. 

 

 
Pranešimų temos: 
 
„Tvaraus muzikinio ugdymo perspektyvos“. 
 
Pranešėja - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorė doc. dr. Judita Žukienė. 
 
 
„Muzikinio ugdymo lūkesčiai ir rūpesčiai XXI amžiaus švietimo aktualijų kontekste". 

Pranešėja - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė dr. Rūta Girdzijauskienė. 

  
„Vaiko teisės ir ugdymo įvairovė ateities muzikos mokykloje". 

Pranešėja - muzikos mokyklos ,,Vaikas ir muzika” direktorė Sonata Latvėnaitė-Kričenienė. 

  
„Muzikos/meno mokykla visiems: mokinių vertinimo prasmės paieškos". 

Pranešėjos – socialinių mokslų daktarė, neformaliojo meninio vaikų švietimo ekspertė, pedagogė dr. Asta 
Kriščiūnaitė-Volbikienė ir Kėdainių muzikos mokyklos direktorė Rūta Kutraitė. 

 

„Muzika kaip praktika: naujosios muzikinio ugdymo filosofijos link“. 

Pranešėjas - muzikologas, Vilniaus kolegijos lektorius, VDU licėjaus „Sokratus“ muzikos mokytojas 
ekspertas dr. Eirimas Velička. 

  
„Specializuoto ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos: ugdymo realybė ir perspektyvos". 

Pranešėja - Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos direktorė Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė. 

 

 

Diskusijos dalyviai: 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorė doc. dr. Judita Žukienė, 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė dr. Rūta Girdzijauskienė,  

Muzikos mokyklos ,,Vaikas ir muzika” direktorė Sonata Latvėnaitė-Kričenienė,  



Socialinių mokslų daktarė, neformaliojo meninio vaikų švietimo ekspertė, pedagogė dr. Asta 
Kriščiūnaitė-Volbikienė, 

Kėdainių muzikos mokyklos direktorė Rūta Kutraitė, 

Muzikologas, Vilniaus kolegijos lektorius, VDU licėjaus „Sokratus“ muzikos mokytojas ekspertas dr. 
Eirimas Velička, 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos direktorius Tomas Vaišė. 

 

 

Forumą moderuoja VšĮ Muzikos sala direktorė, projektų ir metodinės veiklos koordinatorė Eglė 
Vaitkienė. 

 


