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Kvietimas Nr. 13-10-07
2013-10-07
Aukštųjų mokyklų teatro pedagogams
Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo įstaigų teatro pedagogams
Neformaliojo švietimo įstaigų teatro specialistams
DĖL ASOCIACIJOS MENO FORMOS PRAKTINĖS KONFERENCIJOS „TEATRINIAI
METODAI IR DARNUS VYSTYMASIS – INTERAKTYVAUS DIALOGO GALIMYBĖS“

Darnus vystymasis sujungia tris esminius požiūrius: ekonominį, aplinkos ir socialinį
vystymąsi, nuo 2005 m. JTO dokumentuose įvardijamus kaip tarpusavyje susijusius ir vienas kitą
papildančius. Visgi išlieka klausimas ar praktikoje pusiausvyra tarp visų jų yra galima. Sąvoka yra
labai plati ir kai kuriuose kontekstuose kultūrinė įvairovė taip pat įtraukiama kaip aspektas,
lygiavertis minėtiesiems. Pačia bendriausia prasme darnus vystymasis suprantamas kaip vystymasis
ir pokyčiai, leidžiantys užtikrinti kuo ilgesnį žmonijos egzistavimą.
O kaip supranta ir savo profesine bei žmogiškąja veikla gali kurti tvarią aplinką bei plėtoti
harmoningus santykius teatro pedagogas? Diskusijai ir gerosios patirties sklaidai organizuojame
praktinę konferenciją, kurioje išgirsite įdomių argumentų bei klausimų iš skirtingų sričių
profesionalų. Konferencija vyks 2013 m. lapkričio 15 d. Vilniuje, Lietuvos edukologijos
universiteto Gamtos mokslų fakultete, adresu Studentų g. 39, G-010 auditorijoje.
Maloniai kviečiame ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo įstaigų teatro pedagogus, neformaliojo švietimo įstaigų teatro specialistus, aukštųjų
mokyklų teatro pedagogus bei kitų sričių specialistus, besidominčius taikomųjų teatro metodų
taikymo galimybėmis, dalyvauti šioje konferencijoje bei prisidėti prie tolesnės asociacijos veiklos.
PRIDEDAMA:
1. Asociacijos MENO FORMOS praktinės konferencijos „Teatriniai metodai ir darnus
vystymasis – interaktyvaus dialogo galimybės“ darbotvarkė, 1 lapas.
2. Asociacijos MENO FORMOS praktinės konferencijos „Teatriniai metodai ir darnus
vystymasis – interaktyvaus dialogo galimybės“ darbotvarkė, registracijos ir dalyvio
mokesčio tvarka, 1 lapas.
Prezidentė
Jūratė Cravetto, tel. 8 610 475 20, el. p. j.cravetto@mtf.viko.lt

Indrė Čepėnaitė

Asociacijos MENO FORMOS
2013-05-10 rašto Nr. 13-05-10
1 priedas
Asociacijos MENO FORMOS praktinės konferencijos
„Teatriniai metodai ir darnus vystymasis – interaktyvaus dialogo galimybės“ darbotvarkė
2013-11-15
Tikslas – suteikti profesionalių žinių apie darnų vystymąsi bei pasiūlyti praktinių įrankių, kaip
patraukliai bei suprantamai jas integruoti į ugdymo bei švietimo procesus.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo teatro
mokytojai, auštųjų mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų teatro pedagogai.
Praktinės konferencijos (8 akad. val.) darbotvarkė:
* Raimonda Agnė Medeišienė, Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologų fakulteto lektorė

10.00 – 12.00
8.30-9.55
9.00 – 9.55
9.30 – 10.00
10.00-11.00
11.05-11.15

11.20-11.30
11.35-12.40
12.45-12.55
12.00-12.45
12.45 – 16.00
12.50-13.45
13.50 – 14.50
14.50-15.00
15.00 – 16.00
16.00-16.15

Konferencija
Asociacijos MENO FORMOS narių registracija
Asociacijos MENO FORMOS narių susirinkimas.
Ne asociacijos narių registracija.
Darnių sprendimų link. Audronė Alijošiutė, Aplinkos valdymo ir technologijų
centro (ECAT Lietuva) direktorė
Socialinio kapitalo ir darnaus vystymosi sąsajos. Rasa Bartkutė, Vilniaus
kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Kultūrinės veiklos vadybos
katedros vadėja, lektorė
Darnaus ugdymo tendencijos. Jūratė Cravetto, Vilniaus kolegijos Menų ir
kūrybinių technologijų fakulteto prodekanė, lektorė
Kiek reikia TEATRO teatro pamokose. Vida Lipskytė.
Dialogo galimybės. Artūras Vasiliauskas, Britų tarybos švietimo ir informacijos
centro Lietuvoje vadovas
Pertrauka
Praktinė dalis (darbas grupėse)
Darnoje su savimi: kvėpavimas ir balso formavimas. Sonata Visockaitė,
Oskaro Koršunovo teatro aktorė, Lietuvos edukologijos universiteto lektorė
Grupė A – Interakyvus teatrinis
Grupė B – Darnus asmenybės
vystymasis ir teatrinis ugdymas .**
pokalbis apie darnų vystymąsi.*
Pertrauka
Grupė A – Darnus asmenybės
Grupė B - Interakyvus teatrinis
vystymasis ir teatrinis ugdymas.
pokalbis apie darnų vystymąsi.
Apibendrinimas ir susitarimai

**Eugenija Sutkutė, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja, Šeškinės vidurinės mokyklos teatro
mokytoja, Kūrybinių partnerysčių projekto kūrybos praktikė;
Žilvinas Beniušis, Lietuvos edukologijos universiteto Teatro pedagogikos magistro II kurso studentas,
privačios Vilniaus krikščionių mokyklos ir Vilniaus Valdorfo mokyklos teatro mokytojas, socialinis klounas.
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Asociacijos MENO FORMOS praktinės konferencijos
„Teatriniai metodai ir darnus vystymasis – interaktyvaus dialogo galimybės“
registracijos ir dalyvavimo tvarka

Dalyviai gali registruotis iki lapkričio 13 d. internetu, žemiau nurodytu adresu:
https://docs.google.com/forms/d/1eJ1M4vMvhxRD2Dcjkpbz_RJc9kqDTF-zz2F02FsWb40/viewform

Konferencijos dieną būtina patvirtinti registraciją konferencijos vietoje: 8.30–8.55 val. registruojasi
asociacijos Meno formos nariai, o 9.30–9.55 val. – konferencijos dalyviai, nesantys asociacijos
nariais.
Dalyviams bus išduodami pažymėjimai, įstaigoms išrašytos sąskaitos.
Dalyvio mokestis – 50 Lt, asociacijos MENO FORMOS nariams – 30 Lt.
Konferencijos pranešėjai nuo mokesčio atleidžiami, tačiau juos maloniai prašome registruotis.
Mokėjimas atliekamas pavedimu į asociacijos MENO FORMOS sąskaitą.

Duomenys apmokėjimui:

MENO FORMOS
Įmonės kodas: 191932638
A/s: LT197300010002446151
AB „Swedbank“ b/k 73000

Konferencijos vieta: Studentų g. 39, Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas, Gamtos mokslų
fakultetas, G-010 auditorija.
Kontaktai pasiteiravimui:
Raimonda Agnė Medeišienė, asociacijos MENO FORMOS valdybos narė, tel.: (8 674) 44 885,
Jūratė Cravetto, asociacijos MENO FORMOS valdybos narė, tel.: (8 610) 47 520,
Eugenija Sutkutė, asociacijos MENO FORMOS narė, tel.: (8 621) 75 644,
El. paštas.: menoformos@gmail.com

