
 

 

 

 

RESPUBLIKINĖS PEDAGOGŲ KONFERENCIJOS 

 

METODINIS TILTAS 

 

„SOLFEDŽIO ALFA KARTOS VAIKAMS: IŠŠŪKIAI, PATIRTYS, ATRADIMAI“ 

 

 

NUOSTATAI 

 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės pedagogų konferencijos Metodinis tiltas „Solfedžio alfa kartos vaikams: iššūkiai, 

patirtys, atradimai“ nuostatai apibrėžia konferencijos tikslą, nustato dalyvavimo ir organizavimo 

tvarką. 

2. Konferencijos organizatorius – Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“. 

 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konferencijos tikslas – skatinti pedagogų diskusiją apie solfedžio mokymą(-si) šiuolaikinėje 

muzikos mokykloje. 

4. Konferencijos uždaviniai: 

 įvardyti solfedžio mokymo muzikos mokykloje aktualias problemas; 
 aptarti tradicinio ir inovatyvaus solfedžio mokymo(-si) santykį ugdymo procese; 

 plėtoti Lietuvos muzikos mokyklų mokytojų bendradarbiavimą.  
 

 

III SKYRIUS 

KONFERENCIJOS DALYVIAI       

 

5. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų teorinių dalykų 

mokytojai, LMTA studentai. 

 

 

IV SKYRIUS 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS, VEIKLOS 

 

6. Konferencijos eiga ir svarbios datos: 

PATVIRTINTA 

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ 

direktoriaus 2023 m. sausio 20 d. 

įsakymu Nr. V-8 



6.1.  Konferencija vyks nuotolinio vaizdo konferencijos būdu virtualioje Zoom platformoje. Dalyvių 

ir klausytojų registracija vyks iki 2023 m. sausio 23 d.  Semiplius programoje. 

6.2.  Prisijungimo nuoroda ir slaptažodis bus atsiųsti dalyvių nurodytais elektroninio pašto adresais 

bei paskelbti Semiplius programoje sausio 24 d. 

6.3. Konferencija vyks 2023 m. sausio 25 d. Renginio pradžia 10.00 val., jungimosi laikas – nuo 9.30 

val. 

7. Reikalavimai pranešimui: 

7.1.  Pranešimo trukmė – 10 min., diskusijai po pranešimo skiriamos 5 min. 

7.2.  Pranešėjo užpildytą anketą prašome atsiųsti el. paštu: kompozitore@gmail.com iki 2023 m. 

sausio 21 d.  

8. Konferencijos dalyvio ir klausytojo pažymėjimai: 

8.1. Utenos švietimo centro pažymėjimai bus atsiųsti registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto 

adresu. 

 

 

V SKYRIUS 

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI 

 

9. Konferenciją organizuoja Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ Muzikos teorijos ir istorijos sekcijos 

mokytojai. 

10. Konferencijos kuratorius - Gintautas Smolskas, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ direktorius.  

11. Konferencijos organizatoriai:  

Saulius Subačius, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

doc. dr. Laima Budzinauskienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto  

Muzikologijos katedros vedėja, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ vyr. mokytoja; 

Nadežda Dambrauskienė, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytoja metodininkė, Muzikos 

istorijos ir teorijos sekcijos kuratorė; 

Renata Deltuvienė Bakutė, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytoja ekspertė; 

Elvyra Pakalnienė, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytoja metodininkė; 

Justina Trinkūnaitė-Sungailienė, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytoja; 

Vytautas Baika, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ IT specialistas. 

 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Daugiau informacijos:  

12.1. konferencijos ir pranešimų klausimais: Justina Trinkūnaitė-Sungailienė, el. paštas 

kompozitore@gmail.com, tel. 862342030; 

12.2. konferencijos techniniais klausimais: IT specialistas Vytautas Baika, el. paštas 

lyra.dienynas@gmail.com, tel. 869994566. 
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