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METODINĖ DIENA ,,SOLFEDŽIO UŽDUOČIŲ VIZUALIZACIJOS 

GALIMYBĖS NUOTOLINIAME MOKYME“  
 

NUOSTATAI  

 
                 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Metodinė diena vyks 2021 m. balandžio 7 d. 10.00 val. Vilniaus Karoliniškių muzikos 

mokykloje (L. Asanavičiūtės g. 2, Vilnius) nuotoliniu būdu  Zoom platformoje. 

2. Metodinės dienos vykdytojas – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Muzikos teorijos, 

istorijos ir kompozicijos dalykų mokytojų metodinė grupė. 

3. 2021 m. Metodinės dienos nuostatai reglamentuoja metodinės dienos tikslus, dalyvius, 

dalyvavimo sąlygas, dienotvarkę.  

4. Informacija apie metodinę dieną skelbiama Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos interneto 

svetainėje www.karoliniskiumm.lt. 

5. Renginio metu bus užtikrintas dalyvių saugumas, atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas. 

 

 

                                                                  II.TIKSLAS 

 

6. Ugdyti pedagogų solfedžio dalyko turinio tobulinimo ir mokymo(si) proceso valdymo 

kompetencijas, plėtoti jų mokėjimą ir sugebėjimą taikyti nuotoliniame mokyme. 

 

 

                                                             III.UŽDAVINIAI 

 

7. Metodinės dienos renginio metu formuoti gebėjimą prieinamai ir suprantamai perteikti 

solfedžio užduočių vizualizacijos pavyzdžius nuotoliniu būdu ir pristatyti jų atlikimo galimybes 

reikalingas konkurso programose. 

8. Skatinti muzikos mokyklų mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą, dalintis nuotolinio 

mokymosi patirtimi ir galimybėmis, taikyti solfedžio kūrybines vizualizacijos užduotis solfedžio 

konkurse, aktyviai dalyvauti respublikiniuose solfedžio dalyko renginiuose. 

9. Apibendrinti metodinės dienos veiklos rezultatus. 

 

 

                                                             IV.DALYVIAI 

 

10. Lietuvos muzikos ir meno mokyklų solfedžio dalyko mokytojai. 

 

 

V.  DIENOTVARKĖ 

 

11. I dalis 

10.00−10.15.  Kūrybinės užduotys muzikinės klausos testui. Neonila Vrubliauskienė, mokytoja 

metodininkė, Garliavos meno mokykla. 
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10.20−10.35.  Nuotolinis mokymas. Kaip tapti artimesniam šiuolaikiniam  ugdymui. Žaneta 

Markova, mokytoja metodininkė, Kėdainių muzikos mokykla. 

10.50−11.05.  Mokinių kompetencijų saviraiškos ugdymas nuotolinio ugdymo procese. 

Gabrielė Rastenytė-Mališauskienė, mokytoja metodininkė, Vilniaus Algirdo muzikos mokykla. 

11.10−11.25.  Solfedžio klausos analizė nuotolinio ugdymo procese. Vilija Miesčionaitienė, 

mokytoja metodininkė, Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla. 

11.30−12.10.  I dalies temų refleksija, diskusijos. 

II dalis 

12.15−12.30.  Skaitymas iš lapo solfedžio pamokose. I, II dalis. Klara Karnaševičienė, vyr. 

mokytoja, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla. 

12.35−12.50. Nuotolinio ugdymo(si) galimybės solfedžio pamokoje. Jolanta Abramauskienė, 

mokytoja, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla. 

13.00−13.15.  Ritmo pajautimas – viena iš svarbiausių muzikos mokytojo užduočių. Miglė 

Čivienė, vyr.  mokytoja, Ukmergės meno mokykla. 

13.20−13.35. Solfedžio ir muzikos teorijos užduočių galimybės nuotoliniu būdu. Daiva 

Tuzikienė, mokytoja metodininkė, Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokykla. 

13.40−13.55.  Notacijos programos MuseScore naudojimas solfedžio pamokoje. Solveiga 

Bosaitė, mokytoja metodininkė, Grigiškių meno mokykla. 

14.00−14.40.  II dalies temų refleksija, diskusijos. 

 

 

                                  VI. DALYVAVIMO SĄLYGOS IR DOKUMENTAI 

 

12. Išankstinė dalyvių registracija vykdoma iki 2021 m. kovo 31 d. Registruotis elektroniniu paštu      

klausimaiiratsakymai@gmail.com  (forma pridedama). 

13. Renginio dalyviams  išduodamos Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos pažymos. 

14. Informacija apie metodinę dieną teikiama tel. +370 672 40091, Klara Karnaševičienė, Vilniaus 

Karoliniškių muzikos mokyklos Muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos dalykų metodinės 

grupės vyr. mokytoja.  

 

 

 

______________________ 
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