
KLAIPĖDOS STASIO ŠIMKAUS KONSERVATORIJOS 

 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

 

Įgyvendinimo priemonės 
Uždavinio rezultatai, 

produktas, kriterijai 
Atlikimo laikas Atsakingas 

1. TIKSLAS. Ugdymo kokybės ir mokymosi rezultatų gerinimas. 

1.1. UŽDAVINYS. Vykdyti individualios pažangos stebėseną, siekiant kiekvieno mokinio 

mokymosi sėkmės. 

Choro dirigavimo skyriaus 
moksleiviai dalyvaus  II- 
ąjame Nacionaliniame 
G.Purlio vardo jaunųjų 
dirigentų konkurse ir 
Tarptautiniame J. Aleksos 
jaunųjų dirigentų konkurse.  

Skatinti mokinius siekti 
aukštų rezultatų, mokytis iš 
bendraamžių, paminėti 
dirigentus  prof. G.Purlį ir 
prof. J.Aleksą. 

2022 02 25  
 
2022 03 18-19 

J.Vyšniauskienė 

Konservatorijos moksleiviai 
dalyvaus respublikiniame 
meninio skaitymo konkurse 
(miesto etape). 

Skatinti mokinius siekti 
aukštesnių rezultatų, lavinti 
literatūrinius gebėjimus. 

2022m. vasaris R.Baronienė  

Seminaras chorvedžiams. 
Lektorius - LMTA docentas, 
katedros vedėjas Gintautas 
Venislovas. 

Tobulinti kompetencijas, 
skatinti bendradarbiavimą. 

2022m. balandis J.Vyšniauskienė 

1.2. UŽDAVINYS. Stebėti ugdomosios veiklos veiksmingumą. 

    

Choro dirigavimo pamokų 

filmavimas. 

Mokyti mokinius stebėti ir 

analizuoti savo dirigavimą, 

siekti pažangos. 

periodiškai 
Chd skyriaus 

mokytojai 

Choro dirigavimo skyriaus 

mokytojų atviros pamokos. 

Dalintis darbo patirtimi, 

metodais, kompetencijomis.  

2022m. balandis - 

lapkritis 

Chd skyriaus 

mokytojai 

1.3. UŽDAVINYS. Ugdymo proceso gerinimas bendradarbiaujant. 

Kultūrinių, meninių, 

edukacinių renginių 

lankymas.  

Skatinti mokinius lankytis 
renginiuose, plėsti kultūrinį 
akiratį, tobulinti profesines 
kompetensijas. 

periodiškai 
CHD skyriaus 
mokiniai ir 
mokytojai 

Literatūrinio muzikinio 

spektaklio – filmo premjera 

„Kanonas karaliams“. 

Paminėti LR 
nepriklausomybės 
atkūrimo dieną, pristatyti 
filmą bendruomenei. 

2022m. kovo 10d.  
R.Baronienė, 
H.Šlikas 

Viktorina ,, Ką žinai apie 

Klaipėdos S.Šimkaus 

konservatoriją?‘‘ 

Žaidimo forma įtvirtinti 
žinias apie konservatoriją, 
plėsti akiratį. 

2022m. gegužė J.Vyšniauskienė 

Video klipo apie choro 

dirigavimo specialybę 

Taikyti IT technologijas, 
pristatyti choro dirigavimo 
specialybę šiuolaikiškai, 

2022m. gegužė 
M.Lingvenis, 
Chd mokiniai 
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montavimas.  skatinti moksleivių 
kūrybiškumą.  

Choro dirigavimo skyriaus 

mokinių ir mokytojų mokslo 

metų pabaigos išvyka. 

Bendrauti neformalioje 
aplinkoje, skatinti 
draugystę, praleisti 
laisvalaikį kartu.  

2022m. birželis 
Chd skyriaus 
mokiniai ir 
mokytojai 

2. TIKSLAS. Vystyti gabių mokinių iš regionų paieškos ir informavimo sistemą 

2.1. UŽDAVINYS. Vykdyti gabių mokinių iš regionų paiešką. 

Vykdyti sklaidą miesto ir 

regiono mokyklose, kviesti 

mokytis į konservatoriją.  

Kontingento paieška, 

mokyklos reklamavimas.  

2022m. I 

pusmetis 

Chd skyriaus 

mokytojai 

    

2.2. UŽDAVINYS. Užtikrinti gerosios patirties sklaidą, bendradarbiaujant su miesto ir regiono 

meno, muzikos mokyklomis ir progimnazijomis. 

Mišrus choras dalyvaus  
tradiciniame Vasario 16d. 
koncerte  ,,Mūsų vaikai – 
tėvynei Lietuvai“. 

Atstovauti mokyklą, skatinti 
partiotinius jausmus, 
atsakomybę, kūrybiškumą. 

2022m. vasario 
16d.  

J.Vyšniauskienė 

Mišrus choras dalyvavaus 
chorinės muzikos festivalyje 
,,Jaunoji banga“ Klaipėdoje. 

Paruošti festivalio 
repertuarą, skatinti 
jaunimą dainuoti ir dalintis 
patirtimi. 

2022m. kovo 25d.  J.Vyšniauskienė 

Mišraus choro planuoja 
surengti  koncertą šv. Jonų 
bažnyčioje  Vilniuje.  

Surengti choro koncertą 
Vilniaus šv. Jonų 
bažnyčioje, susitikti ir 
pabendrauti su VU 
kapelionu dr. E.Puzynia. 

2022m. gegužė 
 

J.Vyšniauskienė 

Mišrus choras dalyvaus 
Kauno miesto ir Lietuvos 
Vakarų krašto dainų 
šventėse 2022m.  

Puoselėti tradicijas, 
patriotiškumo jausmą, 
atstovauti konservatoriją. 

2022m. birželis J.Vyšniauskienė 

 

_________________________ 


