
VYKDOMŲ PROJEKTŲ VEIKLOS PLANAS 

2022 – 2023 m. 

 

Projekto pavadinimas Pagrindinės veiklos Datos 

2022 m. akreditacijos 

paraiška  

Pateikimas 2022-02-27 

“Ugdymo kokybės gerinimas 

S.Šimkaus konservatorijoje” 

2 asmenų darbo stebėjimo 

vizitas į Cartagenos mokyklą 

Ispanijoje                                                                         

2022-03-02 – 04                                                                         

“Ugdymo kokybės gerinimas 

S.Šimkaus konservatorijoje” 

2 asmenų vizitas į kursus 

“Emotional intelligence and 

coaching skills for teachers, 

school and adult education 

staff” Tenerifėje, Ispanijoje 

2022-03-06 - 12   

“Ugdymo kokybės gerinimas 

S.Šimkaus konservatorijoje” 

2 asmenų darbo stebėjimo 

vizitas į Liceo Garofano 

Capua mokyklą Italijoje 

2022-03-09 - 11 

“Ugdymo kokybės gerinimas 

S.Šimkaus konservatorijoje” 

2 asmenų vizitas į kursus 

“Emotional Intelligence” 

Barselonoje, Ispanijoje 

2022-03-14 - 18 

“Ugdymo kokybės gerinimas 

S.Šimkaus konservatorijoje” 

2 asmenų darbo stebėjimo 

vizitas į Cesis Music 

Secondary School named after 

Alfreds Kalnins mokyklą, 

Latvijoje 

2022-04-04 – 06 

“Developing professional 

knowledge, skills, and 

competences for music 

students” 

7 mokinių ir juos lydinčių 2 

mokytojų vizitas į PIKC 

Liepajas Muzikas, makslas un 

dizaina vidusskola Latvijoje 

2022-04-19 - 23  

“Ugdymo kokybės gerinimas 

S.Šimkaus konservatorijoje” 

2 asmenų vizitas į kursus 

“Original Best Practices 

Benchmarking“ 

Suomijoje/Estijoje 

2022-05-08 -14 

“Developing professional 

knowledge, skills, and 

competences for music 

students” 

7 mokinių ir juos lydinčių 4 

mokytojų iš Turkijos bei 7 

mokinių ir juos lydinčių 2 

mokytojų priėmimas 

Klaipėdos S.Šimkaus 

konservatorijoje, susitikimo 

tema „Introducing the 

copyright“ 

2022-05-16 - 20 

“Ugdymo kokybės gerinimas 

S.Šimkaus konservatorijoje” 

Ataskaitos rengimas 2022-09-01 - 10-30 

“Developing professional 

knowledge, skills, and 

Ataskaitos rengimas 2022-10-01 - 11-31 



competences for music 

students” 

2022 m. akreditacijos paraiška 3 mokytojų stebėjimo vizitai į 

Sevilijos 

konservatoriją (Seville 

Professional Conservatory 

“Francisco Guerrero”, 

Ispanija) (mobilumai 

numatyti nacionalinių 

projektų vadovei-teatro 

mokytojai, anglų kalbos bei 

muzikos istorijos 

mokytojoms) 

2022 09 – 12 mėn 

2022 m. akreditacijos paraiška - 3 mokinių ir juos lydinčių 2 

mokytojų vizitas į Capua 

konservatoriją (Liceo 

Garofano Capua, Italija) 

(projekto tema „Italų 

kalba/tarimas klasikinėje 

operoje“). 

 

2022 09 – 12 mėn 

2022 m. akreditacijos paraiška 3 mokytojų stebėjimo vizitas į 

Sevilijos 

konservatoriją (Seville 

Professional Conservatory 

“Francisco Guerrero”, 

Ispanija) (mobilumai 

numatyti etikos, pianino ir 

trimito mokytojams), 

2023 01 – 08 mėn 

2022 m. akreditacijos paraiška 2 asmenų stebėjimo vizitas į 

Cartagenos konservatoriją 

(Conservatorio de Música de 

Cartagena, Ispanija) 

(mobilumai numatyti 

mokyklos vadovei ir choro 

mokytojai). 

2023 01 – 08 mėn 

 


