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2022-02-05
Klaipėda

Eil.
Nr.

Renginys, veikla

Operatyviniai tikslai

Vykdytojai

Terminai

1.

Baigiamasis fortepijono egzaminas 4 klasės Įvertinti viso mokymosi laikotarpio Ž. Čapienė,
2022-02-26
mokiniams.
įgytus gebėjimus.
skyriaus mokytojai.

2.

I – III klasių bendrojo fortepijono dalyko Įvertinti mokymosi laikotarpio Ž. Čapienė,
2022-02-25, 27
egzaminas
mokykloje įgytus gebėjimus.
skyriaus mokytojai.

3.

Bendrojo fortepijono ugdymo planų sudarymas, Diferencijuotu ugdymo turiniu Visi dalyko
atsižvelgti į kiekvieno mokinio pasiruošimo lygi užtikrinti
mokinio
mokymosi mokytojai.
ir gebėjimus. Visų klasių programinių pažangą.
reikalavimų peržiūra ir redagavimas.

II ir I pusmečiai

4.

Mokymosi pagalbos mokiniui teikimas Pagerinti
mokinių
mokymosi Visi dalyko
atsižvelgiant į mokymosi pagalbos mokiniui pasiekimus ir pažangumą.
mokytojai.
teikimo schemą. Mokinių asmeninė pažangos
stebėjimas ir analizavimas.

Susirinkimų ir
atsiskaitymo metu
fiksuoti pasiektus
rezultatus

5.

Bendravimas
ir
bendradarbiavimas
specialybės mokytojais .

su Užtikrinti geresnę mokinių kontrolę. Visi dalyko
mokytojai.

Visus metus

Pasiekti rezultatai

6.

Pastovus ryšys su silpniau besimokančių Gerinti trišalį bendradarbiavimą Visi dalyko
mokinių tėvais (globėjais).
(mokytojas, mokinys, tėvai).
mokytojai.

Visus metus

7.

Medijų valdymo ir skaitmeninio komunikavimo Gerinti skaitmeninio komunikavimo Visi dalyko
įgūdžių stiprinimas.
įgūdžius.
mokytojai.

Visus metus

8.

Dalyvavimas
apklausose.

Pagal poreikį

9.

Tarpmokyklinių ryšių plėtojimas, gabių vaikų Reprezentuoti
savo
mokyklą,
paieška. Edukaciniai koncertai, pokalbiai su mm pritraukti kontingentą, suteikti
ir progimnazijų mokytojais.
galimybę bendrojo fortepijono
skyriaus mokiniams koncertuoti.

10.

Mokinių ruošimas respublikiniams
konkursams.

Skatinti
mokinių
mokymosi Visi skyriaus
motyvacija ir asmeninę pažangą.
mokytojai.

Visus metus.

11.

V Respublikinis bendrojo fortepijono
konkursas „ Jūros eskizai“.

Bendradarbiavimas su kitomis Ž. Čapienė ir
mokyklomis. Ugdo
mokinių skyriaus mokytojai
pasitikėjimą ir sceninę ištvermę.
Galimas mokyklos kontingentas.

2022-03-04

12.

Etiudų ir gamų atsiskaitymai. Teorinių žinių Lavina
moksleivių
technines Ž. Ęapienė,
patikrinimas.
galimybes, plėtoja teorines žinias, visi skyriaus
gerina.
mokytojai.

13.

4 klasės mokinių akademinis atsiskaitymas.

konservatorijos

vykdomose Aktyviai
dalyvauti
mokytojams.

skyriaus Visi dalyko
mokytojai.
Ž. Čapienė,
G. Simaitytė,
I. Šličiuvienė,
V. Ruzgienė,
L. Lankutytė

2022 m. sausis –
gegužė

2022 m.
balandžio 4 – 8 d.

Įvertinami grojimo įgūdžius, lavina Ž. Čapienė, visi
2022-05
akompanavimo įgūdžius.
skyriaus mokytojai.

14.

Pavasario sesijos I – III klasių atsiskaitymai.

Sisteminga moksleivių pažangos Ž. Čapienė,
2022-06
kontrolė.
skyriaus mokytojai.

15.

Pamokų stebėjimas.

Pasidalinti pedagogine patirtimi, Visi
metodinės Per visus 2022 m.
spręsti iškilusias problemas, skatinti grupės mokytojai.
tobulėti profesinėje srityje.

16.

IV klasės mokinių koncertas konservatorijos Suteikti galimybę motyvuotiems Ž.Čapienė,
salėje „Atsisveikinimas su mokykla...“
mokiniams pasirodyti scenoje. L. Lankutytė
Didinti
susidomėjimą
bendro
fortepijono disciplina.

17.

Metodinės grupės mokytojų susirinkimai.

18.

Integruota
muzikos
ir bendro
ugdymo Bendradarbiauti su bendro ugdymo I. Šličiuvienė
metodinės grupės dalyko (anglų k.) pamoka
dalyko
mokytoja,
sudominti
mokinius
anglų
kompozitorių
kūryba, suteikti jiems galimybę
koncertuoti.

19.

Skyriaus mokinių
koncertas.

20.

2022 m. gegužės
mėn.

Pateikti konservatorijos metodinės Ž. Čapienė,
2022-01 – 06, 09
tarybos
pasitarimų
medžiagą, skyriaus mokytojai. – 12
aptarti einamuosius metodinės
grupės reikalus.

teatralizuotas

kalėdinis Skatinti mokinių norą koncertuoti
integruojant
bendro
lavinimo
dalyką.
I – III klasių atsiskaitymas gerai pasiruošusiems Motyvuoti
ir
skatinti
gerai
mokiniams.
besimokančius mokinius.

Bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė

2022-11

Ž.Čapienė,
2022-12
skyriaus mokytojai.
Ž. Čapienė,
2022-12
skyriaus mokytojai.

Živilė Čapienė

