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KVIETIMAS 

 
Muzikos mokyklų mokytojų  

Vilniaus miesto konferencija 

 
 

„XXI amžiaus pedagogika: 

dabarties iššūkiai ir ateities 

perspektyvos“ 
 
Konferencijos tikslas –  

siekis iškelti aktualiausius šiandieninės meninės 

krypties pedagogikos klausimus ir problemas, 

diskutuojant įvairių sričių – muzikantų, 

psichologų, sociologų – specialistams ir 

konferencijos klausytojams. 

 

 

2019 m. birželio 4 d. 

10.00 – 14.00 val.  

 

PROGRAMA 
 

10.00-10.10 – Konferencijos atidarymas.  

10.10-10.35 – „Integruotos muzikos istorijos 

pamokos, pristatant edukacinę programą „Lietuvių 

liaudies instrumentai muzikos istorijos pamokoje“, 

poveikis muzikinių kompetencijų didinimui”. 

Pranešimą skaitys Vilniaus Algirdo muzikos 

mokyklos tautinių instrumentų metodinės grupės 

mokytojas metodininkas Rolandas Vilys.  

 

10.35-11.00 – „Lietuvių instrumentiniai-vokaliniai 

kūriniai solfedžio pamokose“. Pranešimą skaitys 

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos teorijos 

metodinės grupės mokytoja ekspertė Galina 

Savinienė. 

 

11.00-11.25 – „Humanistinis ugdymas ir 

integracija“. Pranešimą skaitys Vilniaus universiteto 

medicinos fakulteto ir Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos bendros programos muzikos terapijos 

praktikantė Skaistė Gorobecaitė. 

  

11.25-12.00 – kavos pertraukėlė 

 

12.00-12.25 – „Inovacijos. Kaip greičiau išmokti 

griežti smuiku? Pagalba mokiniui ir mokytojui”. 

Pranešimą skaitys Vilniaus Algirdo muzikos 

mokyklos styginių instrumentų metodinės grupės 

mokytoja metodininkė Irena Banevičiūtė.  

 

12.25-12.50 – „XXI a. technologinės pedagogikos 

polemika. Interaktyvių galimybių taikymas muzikos 

istorijos pamokose”. Atvirą pamoką-pranešimą 

pristatys Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos 

teorijos metodinės grupės mokytoja, kompozitorė ir 

muzikologė Brigita Jurkonytė.  

Pamokoje dalyvauja Vilniaus Algirdo muzikos 

mokyklos IV klasės moksleiviai. 

 

 
 

12.50-13.30 – „Frazavimo ugdymas, dirbant su 

choru“. Atvirą pamoką-pranešimą pristatys 

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos choro 

mokytojas, meno daktaras Linas Balandis. 

Pamokoje dalyvauja Vilniaus „Ąžuoliuko“ 

muzikos mokyklos moksleiviai.  

 

13.30-14.00 – Baigiamasis žodis.  

 

Visus norinčius dalyvauti konferencijoje 
 prašome užsiregistruoti iki birželio 1 dienos. 

Registracijos formą rasite čia 
 

 

Norinčius gauti pažymėjimus prašome užpildyti 

šią registracijos formą: 

Registracija pažymėjimui gauti 

(kvalifikacijos pažymėjimo kaina 3 €). 
 

 

Konferencijos organizatorius:  

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla 

Renginio kuratorė – L.e. direktoriaus pareigas D. Rakšnienė 

Renginio koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 L. Tomkevičienė 

Konferencijos moderatorė – B. Jurkonytė 

Organizacinis komitetas – I. Banevičiūtė, V. Čojienė,  

M. Pleitaitė  

Konferencijos partneris:  VŠĮ Trakų švietimo centras 

 
 

Maloniai kviečiame 

www.vamm.lt 

Adresas: Algirdo g. 23 Vilnius 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNrKBEi1beRcXND0J5JSvk9BI2JCvLcT6OEbeeNm8WvTj93Q/viewform
http://bit.ly/2EnyQOz
http://www.vamm.lt/

