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Seminaras    

„Trombonininko įgūdžių lavinimo metodikos ir jų taikymas praktikoje“ 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Seminaras ir koncertas „Trombonininko įgūdžių lavinimo metodikos ir jų taikymas praktikoje“ 

nuostatai reglamentuoja tikslus ir uždavinius, dalyvius,  seminaro organizavimo taisykles. Seminaro ir 

koncerto  organizatoriai – Vilniaus miesto Grigiškių meno mokyklos, Vilniaus Karoliniškių muzikos 

mokyklos ir Vilniaus Balio Dvariono Dešimtmetės muzikos mokyklos pedagogai. 

 

II. SEMINARO  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 Tikslas – pristatyti, propaguoti ir kūrybiškai adaptuoti mokytojų taikomas ugdymo metodikas, lavinant 

įgūdžius grojant trombonu solo ir ansambliuose. 

Uždaviniai: 

➢ teoriškai pristatyti mokymo groti trombonu metodikas; 

➢ atvirose pamokose praktiškai pritaikyti mokymo groti trombonu metodikas;  

➢ populiarinti trombono instrumento muziką; 

➢ aptarti  ansamblio grojimo reikšmę mokinių ugdyme;  

➢ surengti seminaro moksleivių koncertą. 

  

III. DALYVIAI 

 

             Seminare „Trombonininko įgūdžių lavinimo metodikos ir jų taikymas praktikoje“ ir seminarą 

vainikuojančiame koncerte  kviečiami dalyvauti muzikos ir meno mokyklų pedagogai ir jų moksleiviai. 
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                                                        IV. SEMINARO  LEKTORIAI 

 

• Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokyklos mokytojas metodininkas Sigitas Gumuliauskas.          

Pratimų svarba ugdant trombonininko įgūdžius; 

• Vilniaus Balio Dvariono Dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojas ekspertas Algirdas Šuminas.  

Trombonininkų  ugdymo metodikos ir  jų pritaikymas, grojant solo;   

• Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojas metodininkas Artūras Laurinavičius.     

Ansamblinio muzikavimo svarba, tobulinant trombonininko įgūdžius. 

 

V. SEMINARO ORGANIZAVIMAS 

Renginio vieta: 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykla (adresas: Pašto g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav.) 

 

Renginio data:           

 2020 m. vasario 10 d.,  pirmadienį, nuo 14 val. 

Seminaro dalyviams bus išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Pažymėjimo kaina - 4 eur. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Seminaro organizatoriai: 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokyklos ir Direktorė Kristina Ulevičiūtė 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja  ugdymui Audra  Versekėnaitė 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokyklos mokytojas metodininkas Sigitas Gumuliauskas 

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojas metodininkas Artūras Laurinavičius 

 

Renginio koordinatoriai: 

Mokytojas metodininkas Sigitas Gumuliauskas (tel. Nr. 867190059) 

Mokytojas metodininkas Artūras Laurinavičius (tel. Nr. 868623349). 
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