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Bendrieji duomenys: 
Vardas:    DĖJA 
Pavardė:    AUKŠTKALNYTĖ 
Tel.:    8 685 86 778 
El.paštas:    deja@talentas.lt 
Išsilavinimas:    aukštasis. 
Mokslo laipsnis:    socialinių mokslų daktarė (edukologija). 

Studijos:  
1984 m. įstojo į Kauno J.Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą, mokėsi 

fortepijono klasėje, dalyvavo koncertinėje, konkursinėje bei visuomeninėje veikloje. 
Mokyklą baigė 1988 m. aukščiausiu įvertinimu („Raudonas diplomas“). 

1988 m. įstojo į Lietuvos muzikos akademiją, kurią sėkmingai baigė 1993 m., 
neapleisdama koncertinės veiklos ir pradėjusi domėtis pedagogine praktika.  

1996-2000 m. studijavo Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Edukologijos 
katedros doktorantūroje. Už disertaciją „Būsimųjų muzikos mokytojų rengimas 
pedagoginiam bendravimui“ suteiktas socialinių mokslų daktarės laipsnis. 

1999 m. gegužės mėn. studijavo Švedijoje, Gioteborgo universiteto Edukologijos 
katedroje. 

Nuo 1996 m. pradėjo domėtis Suzuki metodika. 
Darbinė veikla: 
Nuo 1993 m. dirbo Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultete, Muzikos 

pedagogikos katedroje. Dėstė muzikos suvokimo ugdymo kursą būsimiesiems muzikos 
mokytojams.  

1994 m. pakviesta skaityti paskaitas Vilniaus universitete. 
1994 m. pradėjo domėtis netradicinėmis ugdymo metodikomis. 1996 m. išvyko į 

Europos Suzuki Asociacijos (ESA) organizuotą dr.Sh.Suzuki seminarą Londone 
(D.Britanija) ir tų pačių metų rudenį Kaune kartu su LMA Kauno fakulteto dėstytoja 
Terese Varnauskiene pradėjo pirmųjų ankstyvojo muzikinio lavinimo grupių, ugdomų 
pagal Š.Suzuki metodiką, veiklą.  

Nuo 1996 m. kasmet tobulino savo įgūdžius ir sėmėsi žinių seminaruose 
Elivuoryje, Mikkeli (Suomija), Londone (Didžioji Britanija), Romoje (Italija), Vienoje, 
Zalcburge (Austrija) . Kursuose gauta patirtimi dalinamasi straipsniuose („Muzikos 
barai“, „Tavo vaikas“, „Mamos žurnalas“, „Žvirblių takas“, „Švietimo naujienos“ ir kt.), 
respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose, vykusiose Lietuvoje, seminarų ir paskaitų 
mokytojams metu. Vesti seminarai ir skaitytos paskaitos mokytojų kvalifikacijos kėlimo 
kursuose Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Kėdainiuose, Šilutėje, Raseiniuose, Pasvalyje, 
N.Akmenėje ir kt. 

1998 m., susibūrus pasekėjų grupei, įkuriama Lietuvos Šiniči Suzuki muzikos 
mokytojų asociacija (šiuo metu – Lietuvos Suzuki asociacija), kuriai vadovauja kolegė 
T.Varnauskienė. D.Aukštkalnytė išrenkama Asociacijos viceprezidente. Su grupe 
konsultantų rengė LR Švietimo ir mokslo ministrų patvirtintas „Netradicinio ugdymo 
koncepciją“, „Suzuki talentų ugdymo Lietuvoje koncepciją“. 

Nuo 2004 m. atstovauja Lietuvos Suzuki Asociaciją kasmetinėse Europos Suzuki 
Asociacijos suvažiavimuose Londone ir Kembridže. 



Nuo 2002 m. Kauno „Vėtrungės“ pradinėje mokykloje įkūrus klases, dirbančias 
pagal Suzuki metodiką, dirbo direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir vyr.muzikos 
mokytoja. Sukaupė daug patirties buriant pedagogų ir tėvų bendruomenę, kuriai 
vadovauja ir dabar. 

2003 m. balandžio 14-17 d. Kaune organizavo tarptautinę  mokslinę konferenciją 
„Ankstyvasis muzikinis ugdymas: problemos ir perspektyvos“, kurioje dalyvavo lektoriai 
iš šešių šalių (JAV, Danija, Italija, Didžioji Britanija, Lietuva, Vokietija). 

Reikšmingesni kvalifikacijos kėlimo renginiai pastaraisiais metais: 
2002-07-29/ 08-03 Mikkeli (Suomija): Tarptautinis seminaras Suzuki 

mokytojams. 
2003-07-01-05 Roma (Italija): „Orfo „Schulwerk“ metodologija ir praktika“ 
2004-04-12/16 PPŠC tarptautinė ankstyvojo ugdymo konferencija „Vaiko 

muzikos pasaulis“ 
2005-07-11/22 APPLE seminaras „Švietimas darniam vystymuisi“ 
2006-04-12/17 ESA (European Suzuki Asociation) pasaulinio kongreso Turine 

(Italija) dalyvio pažymėjimas. 
2006-05-27, ESA (European Suzuki Asociation) sertifikatas dėl išlaikyto 1 lygio 

Suzuki mokytojo kvalifikacinio egzamino. 
2006-06-26/27, KPKC seminaras: „Organizacijos kūrimasis ir sėkmingas jos 

vystymasis“ 
Padėkos: 
2004-05-20 Kano m. meras A.Garbaravičius: Už nuoširdų dalyvavimą Kauno 

miesto šventės renginiuose. 
2005-05-21 Kauno V.Kudirkos bibliotekos direktorius Z.Vaškevičius: Už 

nuoširdų dalyvavimą X Vaikų knygos šventėje Kauno miesto dienose. 
2005-10-29 Europos judėjimo Lietuvoje pirmininkas, Seimo narys dr. R.J.Dagys: 

Už pranešimą „Europos Suzuki asociacija Lietuvai“ konferencijoje „Lietuvos švietimo 
reformos aktualijos Europos Sąjungos keliamų uždavinių kontekste“. 

2005-12-10 Vengrijos respublikos garbės konsulė I.Meszaros, Norvegijos 
karalystės garbės konsulė J.Valaitienė: Už dalyvavimą antrojoje tarptautinėje labdaros 
mugėje Kaune (Renginys moksleiviams). 

2006-05-20 Kauno m. savivaldybės Kultūros ir švietimo departamento direktorius 
V.Mažeika: Už nuoširdžią, geranorišką paramą rengiant Kauno miesto dienas 
„Perpetuum mobile 2006“.  

 
 
 

 
 


