
 

 

Kviečiame 
ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogus, pradinių klasių, etninės kultūros,  muzikos, 

choreografijos, lietuvių kalbos, istorijos ir kitų dalykų bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus, 
specialistus, menų mokyklų pedagogus,  kultūros centrų darbuotojus, folkloro ansamblių vadovus ir 
visus, kurie nėra abejingi etninei kultūros ugdymui, dalyvauti Raudonės pilyje (Pilies g. 1, Raudonė, 

Jurbarko r.) organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 
 

2017 m. birželio 8 d. seminaras – praktikumas 

 „ETNINĖS KULTŪROS REGIONINIAI YPATUMAI: FOLKLORINIO REPERTUARO 
PASIRINKIMAS, ATLIKIMO IR INTERPRETAVIMO SUBTILYBĖS“, 6 ak. val. 

PROGRAMA  

9.30 val.  Registracija  

10.00 val. Paskaita – praktikumas „Dainuojamasis folkloras kolektyvų repertuare: interpretavimo 
galimybės, regioniškumo ir etnoso išsaugojimas“  
Lietuvos nacionalinio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus Folkloro poskyrio vyriausioji specialistė  
Loreta Sungailienė 

12.15 val. Paskaita – praktikumas „Tradiciniai Lietuvių liaudies šokiai: žanrų savitumas, modernios 
interpretacijos bei instrumentinis pritarimas“ 
Lietuvos nacionalinio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus Folkloro poskyrio vyriausioji specialistė  
Audronė Vakarinienė 

14.30 val. Paskaita – praktikumas „A. ir J. Juškų dainos. Lietuvių liaudies dainų atlikimo ir 
interpretavimo galimybės regionų sankirtoje“ 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto Etnomuzikologijos katedros doc. Evaldas 
Vyčinas 

 
2017 m. birželio 9 d. seminaras –praktikumas  

„LIAUDIES ŠOKIAI: ISTORIJA, DABARTIS IR PERSPEKTYVOS“, 6 ak. val. 
PROGRAMA  

9.30 val.  Registracija  

10.00 val. Paskaita - metodinis užsiėmimas „Mokinių kompetencijų ugdymas ir skaitmeninių užduočių 
panaudojimo galimybės šokio pamokose Vilniaus kolegijos lektorė, choreografė, šokio mokytoja 
ekspertė Rasa Prokurotienė 

11.45 val. Paskaita – praktikumas „Lietuvių liaudies (sceninė) polka: liaudiškos polkos klasifikacija, 
atlikimo būdai, regioninis savitumas. Polkos žingsniai.“ 
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos jaunimo tautinių šokių ansamblio „Sietuva“ meno vadovas, 
choreografas Edmundas Žička 

14.15 val. Paskaita - praktikumas „Polka pasaulyje ir Lietuvoje: kilmė, raida ir įvairovė. Polkiniai 
šokiai.“ Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto Etnomuzikologijos katedros 
etnochoreologė doc. dr. Dalia Urbanavičienė 

 

Pageidaujančius dalyvauti renginiuose kviečiame iki š. m. birželio 6 d. registruotis į atskirų 
dienų renginius Jurbarko švietimo centro internetinėje svetainėje http://www.jurbarkosc.lt/ , 
skiltyje REGISTRACIJA Į RENGINIUS.  

Vienos dienos renginio kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo kaina – 1,74 Eur. 
Apie registraciją konsultuojame telefonu (8 447) 72 253. 
Pastaba: renginio dalyviams rekomenduojame avėti patogią avalynę. 
 

Renginio organizatorius – Veliuonos kultūros centras 
Renginio partneriai: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Jurbarko švietimo centras, Jurbarko r. 

Raudonės pagrindinė mokykla 
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Jurbarko 

rajono savivaldybė. 

 
 

 
  

 

http://www.jurbarkosc.lt/
Vartotojas
Stamp


