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SEMINARAS 

MUZIKOS MOKYMAS: PATIRTIS IR INOVACIJOS 

 
Anotacija 

          2019 m. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla organizuoja tradicinį, tęstinį mokymų 

seminarą, kuris šį sykį sutelks ne tik muzikos ir meno mokyklų mokytojus, bet apjungs šalies 

progimnazijų, gimnazijų, lopšelių-darželių, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 

ugdytojus bei projekto „Ritmuojame ir kuriame kartu“ dalyvius. Dėl itin didelio susidomėjimo ir 

dalyvių gausos šių metų seminaras vyks Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO.  

Renginio metu darbo specifika bei idėjomis dalinsis didelę patirtį sukaupę pedagogai, 

edukologai, psichologai, lyderystės ekspertai, atskleisiantys metodikas, idėjas bei būdus, padedančius 

kurti tvaresnį pagrindą mokinių mokymosi sėkmei. 

Seminaro veiklos orientuotos į praktinį žinių ir metodų panaudojimą ugdymo procese, 

ypatingą dėmesį teikiant bendradarbiavimo kompetencijų stiprinimui XXI a. ugdymo procese. 

 

1. TIKSLAS 

             Praplėsti ir praturtinti mokytojų žinias, skleisti naujus mokymo metodus, padėti pedagogams 

rasti tinkamiausius būdus ugdant mokinių muzikinį pažinimą, suvokimą ir motyvaciją. 

  

2. UŽDAVINIAI 

2.1. Supažindinti su naujomis mokymo metodikomis bei priemonėmis, paįvairinančiomis  

ugdomąsias veiklas;  

2.2. Teorinių pranešimų metu įsisavinti esminius principus, lemiančius mokinių mokymosi kokybę, 

motyvaciją, siekiant geriausių mokymo(-si) rezultatų;  

2.3. Praktinio pranešimo metu analizuoti individualius atvejus, siekiant įtvirtinti gautas žinias ir toliau 

aktyviai taikyti jas praktikoje; 

2.5. Apžvelgti pedagogų veiklos daugiamatiškumo ir atitikties šių dienų iššūkiams ir lūkesčiams 

problemas,  sužinoti apie kūrybiškus bei pažangius problemų sprendimo būdus ugdymo procese. 

 

3. VIETA IR LAIKAS                                    

Seminaras vyks 2019 m. lapkričio 19 d. 10.00 val. Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, 

konferencijų salė 5.1 (Laisvės pr. 5, Vilnius ). 

 



4. PROGRAMA  

 

9.30–10.00 

 

10.00–10.10  

Registracija 

  

Sveikinimo žodis.  

Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė. 

 

10.10–10.40 

 

Apie lyderystės meną ir muziką. 

Rūta Krasauskienė, Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė. 

 

10.40–11.20 

 

 

 

11.20–12.10 

 

 

 

 

12.10–12.40 

 

 

12.40–13.30 

„Kaip pažadinti kūrybiškumą mokiniuose?“  

Viktoras Bakys, vyr. mokytojas, Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla, 

Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“. 

 

Ugdytojo emocinė branda (EQ) − būtina sąlyga vaikų emocinio gyvenimo 

ugdymui. 

Nomeda Marazienė, psichologė, VšĮ Lyderystės ekspertų grupė, EQ (emocinio 

intelekto) kompetencijų lavinimo trenerė, konsultantė, lektorė. 

 

Lietuvių gestų kalba muzikoje − ar tai įmanoma? 

Kęstutis Vaišnora, Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas. 

 

Pietų pertrauka  

 

13.30–14.00 

 

Projekto veikla − raktas į kūrybišką mokymą(si). 

Klara Karnaševičienė, solfedžio vyr. mokytoja, Vilniaus Karoliniškių muzikos 

mokykla, Lietuvos projekto „Ritmuojame ir kuriame kartu“ vadovė. 

 

14.00–14.30 Besimokančios bendruomenės galios: tvarumo ir dialogo įgalinimas. 

Dr. Sergejus Neifachas, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius. 

  

14.30–15.00 „Tarnaitė ponia“ arba kam reikalingas solfedžio? 

Nadežda Dambrauskienė, mokytoja metodininkė, Nacionalinė M. K. Čiurlionio 

menų mokykla, Vilniaus muzikos mokykla „ Lyra“. 

 

15.00–15.30 Pedagogų profesinės veiklos ypatumai: specialiųjų poreikių turinčių mokinių 

atvejis. 

Prof. dr. Aldona Vilkelienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Alytaus muzikos 

mokyklos direktorė. 

 

15.30–16.00 Seminaro refleksija, įsivertinimas, diskusijos. 

 Alina Paigozina, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. 

18.00     Lietuvos projekto „Ritmuojame ir kuriame kartu“ baigiamasis koncertas „Tu, 

vaikyste, nuostabi“. 

  

  



5. INFORMACIJA DALYVIAMS 

           Seminaro dalyviams bus išduoti Trakų švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016-06-09 Nr. V-530, pažymėjimo Nr. AP 092. Dalyvio 

mokestis asmeniui − 12 Eur.  

Būtina išankstinė registracija. Registruotis iki lapkričio 15 d. paspaudus nuorodą 

http://bit.ly/2OMdKzm . Dalyviai, mokantys savo lėšomis, mokestį turi pervesti į VšĮ Trakų švietimo 

centro pateiktą sąskaitą, sąskaitos Nr. LT614010042700561055, nurodant seminaro pavadinimą ir 

datą (iki lapkričio 11 d.).  

Jeigu už dalyvavimą apmoka įstaiga, tai el. p. centras.trakai@gmail.com turi atsiųsti garantinį raštą, 

kad įsipareigoja už dalyvius apmokėti per 1 mėnesį nuo garantinio rašto pateikimo dienos. Neatlikus 

apmokėjimo registracija nebus patvirtinta.  

Užsiregistravus ir neatvykus – pinigai negrąžinami.  

Kontaktai pasiteirauti: Alina Paigozina, el. p. alina.paigozina@gmail.com , tel. Nr. +370 652 60580. 

   

6. ORGANIZATORIAI 

Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė; 

Nijolė Lisevičienė,  Trakų švietimo centro direktorė; 

Danutė Vizmantaitė, Trakų švietimo centro metodininkė; 

Alina Paigozina, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Jolanta Babaliauskienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Vytautas Barkauskas, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos muzikos teorijos, istorijos ir 

kompozicijos dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkas; 

Klara Karnaševičienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos muzikos teorijos, istorijos ir 

kompozicijos dalykų mokytojų metodinės grupės solfedžio vyr. mokytoja, projekto „Ritmuojame ir 

kuriame kartu“ vadovė. 
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