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X TARPTAUTINĖ VIRTUALI METODINĖ SAVAITĖ - 2022  

„Pedagoginės – profesinės patirties sklaida muzikos mokykloje“ 

 

NUOSTATAI 

TIKSLAS  

Skatinti bendravimą tarp kolegų, dalintis metodine ir kūrybine darbo patirtimi. 
 

UŽDAVINIAI 

1. Sudaryti galimybę muzikos ir meno mokyklų mokytojams skleisti savo sukauptas profesines žinias. 

2. LMTA ir VDU dėstytojų, kaip aukštesnės grandies pedagogų, taip pat muzikos mokyklų mokytojų, 

siekiančių pasidalinti savo novatoriškomis idėjomis, meistriškumo pamokų ir paskaitų stebėjimas, jų 

profesinės patirties pritaikymas muzikos mokyklos pamokose. 

3. Plėtoti bendradarbiavimą su kitų šalių pedagogais. 
 

VIETA IR LAIKAS 

2022 m. vasario 28 – kovo 4 dienomis www.nvmm.lt virtualioje ZOOM platformoje.  

Organizatorius Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla (Karklėnų 9, Vilnius). 

Renginio programa skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje www.nvmm.lt  
 

DALYVAVIMO SĄLYGOS 

1. Renginyje kviečiami dalyvauti visų Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, konservatorijų mokytojai. 

2. Dalyviai galės įsigyti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus su 18 kreditinių valandų. 

3. Dalyvio mokestis už visus metodinės savaitės renginius - 12 eurų.  

4. Dalyvių registracija vyksta mokyklos internetinėje svetainėje, skiltyje „REGISTRACIJA Į 

RENGINIUS“. Nuoroda https://www.nvmm.lt/registracija-i-renginius/ 

5. Registracija iki vasario 24 d. 17:00 val. Svarbu prisegti mokėjimo pavedimo kopiją arba 

garantinį raštą, jei moka darbovietė. 

6. Mokyklos rekvizitai: 

BĮ SKAITLIS 

Karklėnų g. 9, Vilnius LT-11223 

Įmonės kodas 191662228  

Luminor bankas 

Sąskaitos numeris: LT 744010042403931814 

(Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti NVMM „Metodinė savaitė 2022“ - vardas, pavardė).  

7. Dalyviams, užsiregistravusiems ir pervedusiems mokestį, vasario 28 d. iki 900 val. bus išsiųstos 

prisijungimo nuorodos kiekvienai renginio dienai. Iš viso 5 nuorodos. 

8. Užsiregistruodami sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys ir atvaizdai bus naudojami neatlygintinai 

ir viešai renginio metu bei siunčiant kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus. 

9. Dalyviai privalo prisijungti naudojant savo vardą, pavardę. Klausytojai prisijungę ne registracijos 

formoje nurodytu vardu ir pavarde bus pašalinti iš renginio. 

 

Renginio vadovė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Žymančiutė 
 

Kuratorė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dangira Goštaltavičiūtė 
 

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis tel. (8-5) 2674718; (8-5) 2675930 arba el. paštu: 

violeta.zym@nvmm.lt  
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