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Klaipėda

Eil.
Nr.
1.

Renginys, veikla

Operatyviniai tikslai

Vykdytojai

Terminai

padėti mokiniams pasiruošti egzaminui.

skyriaus mokytojai

2022 03 16

bus siekiama kuo aukštesnių mokymosi
rezultatų, tėvų asmeninės atsakomybės ir
abipusio sutarimo ugdymo klausimais.
Užtikrintas efektyvus trišalis
bendradarbiavimas (mokytojas, mokinys,
tėvai).

specialybių
mokytojai ir
mokinių tėvai

2022 m.
II-I pusm.

IV kl. mokinių baigiamasis atlikėjo raiškos
egzaminas.

padėti mokiniams pasiruošti egzaminui.

skyriaus mokytojai.

2022 05

7.

Pučiamųjų instrumentų skyriaus metodinės
grupės veiklos planavimas ir vykdymas.
Skyriaus mokytojų ir mokinių susirinkimai.

metodinės grupės
pirmininkas,
skyriaus mokytojai
metodinės grupės
pirmininkas,
skyriaus mokytojai

2022 m.
II-I pusm.

8.

vyks skyriaus metodinės, koncertinės,
pedagoginės veiklos uždavinių ir
perspektyvų įsivertinimas.
supažindinti mokinius su konservatorijos
vidaus taisyklėmis, skyriaus veikla;
aptarti atsiskaitymų reikalavimus bei

2.

3.

5.

Organizacinė – praktinė veikla
IV kl. mokinių baigiamasis ansamblio
egzaminas.
Individualūs pokalbiai su tėvais ir mokiniais.
Tėvų susirinkimai.
Bendrauti ir bendradarbiauti su dalykų
mokytojais, tėvais.

Visus metus

Atlikėjo
raiškos
mokytojai

6.

2022 m.
II- I pusm.

Pasiekti rezultatai

2

9.

Nuoseklus ir kryptingas ugdymo programų
vykdymas.

koncertinės veiklos eigą. Einamieji kl.
per semestrą pravesti po 2 atsiskaitymus:
gamų, etiudų ir pjesių, ansamblio ir
dirigavimo disciplinų; keliamieji ir
baigiamieji egzaminai.

ir mokiniai
skyriaus mokytojai

10.
Vykdyti konsultacijas būsimiems mokiniams
nuotoliniu būdu.
11.

1.
2.

Ruošti mokinius dalyvauti tarptautiniuose ir
respublikiniuose konkursuose.
Koncertinė veikla
Dalyvavimas renginiuose, projektuose,
festivaliuose Lietuvoje bei miesto įstaigose.

Būsimiesiems konservatorijos
mokiniams suteikta išsami informacija,
dalykinė pagalba.

Nuolat, pagal
poreikį

Skatinama mokinių mokymosi
motyvacija ir asmeninė pažanga

Skyriaus mokytojai

mokytojai gilins renginių organizavimo
ir programų rengimo patirtis.
Skyriaus mokinių (solistų), kolektyvų (orkestro, bus skatinamos gerosios iniciatyvos,
instrumentinių ansamblių) dalyvavimas
įvertinamas profesinis meistriškumas.
mokyklos, miesto bei respublikos organizuojamuose koncertuose.

4.

5.

1.

Efektyvi akademinė mokinių veikla:
dalyvavimas meistriškumo pamokose,
konkursuose, festivaliuose...
Edukaciniai koncertai, pokalbiai su Klaipėdos
miesto ir regiono progimnazijų mokiniais ir
mokytojais.
Metodinė veikla
Dalyvauti įv. metodiniuose renginiuose
(seminaruose, konferencijose, pasitarimuose).

Suorganizuoti koncertai, renginiai.
suteikti galimybes atsiskleisti mokinių
kūrybiniams gebėjimams ir iniciatyvoms.

Muzikinių
dalykų
metodinių
grupių
mokytojai
Visus metus

skyriaus mokytojai

2022 m.
II-I pusm.

skyriaus mokytojai,
kolektyvų vadovai

2022 m.
II-I pusm.

3.
Organizuoti koncertus, renginius regiono meno
ir muzikos mokyklose.

2022 m.
II-I pusm.

Pagal metodinių
grupių veiklos
planus

Veiklos skirtos gabių mokinių paieškai

specialybių
mokytojai ir
skyriaus mokiniai
Visi skyriaus
mokytojai.

mokytojai kels kvalifikaciją, gilins
bendrąsias, pedagogines, socialines

skyriaus mokytojai

Muzikinių
dalykų
metodinių
grupių
mokytojai
2022 m.
II-I pusm.
2022 m.
sausiobalandžio mėn.

II-I pusm.

3

kompetencijas.
2.
Teikti metodinę pagalbą regiono ir miesto
meno ir muzikos mokyklų pedagogams.

Vykdyta gerosios patirties sklaida.

Nuolat

skyriaus mokytojai

3.

Atvirų durų diena.

4.

Mokomųjų programų bei programinių
reikalavimų rengimas.

5.

Dalyvauti konservatorijos vykdomose
apklausose.

reklamuoti mokyklą dėl kontingento
formavimo; konsultacijos.
parengti individualias mokymo
programas ir programinius reikalavimus,
vadovaujantis mokomosios programos
nuorodomis bei mokyklos nustatytais
pasiekimų vertinimo kriterijais.
Mokyklos bendruomenė aktyviai
dalyvavo apklausose.

Parengti klausimynus atlikėjo raiškos dalyko
teorinių žinių patikrinimui.

Plečiamos mokinių dalykinės
kompetencijos

I, II pusmečio
pabaigoje

Mokinių motyvacijos mokytis skatinimas ir
mokinio atsakomybė už savo pareigas.
Teikti individualias konsultacijas gabiems ir
mokymosi sunkumų turintiems mokiniams
(papildomos repeticijos prieš egzaminus,
atsiskaitymus, koncertus, konkursus).
Dalyvavimas darbo grupėse, egzaminų
vertinimo komisijų darbe.

bus ieškoma galimybių, dalijamasi
patirtimi apie savitas skatinimo sistemas.
mokiniai ugdys savo gebėjimus
individualiai rengdami programas; bus
stiprinamos mokinių, turinčių ugdymo
spragų, žinios.
būti aktyviems konservatorijos mokymo
proceso stebėsenoje, jausti atsakomybę
už kūrybinę veiklą ir darbo rezultatus.
išsiaiškinti individualių pasirenkamųjų
dalykų, modulių, neformalaus ugdymo
užsiėmimų poreikius.

skyriaus mokytojai

skyriaus mokytojai

Pagal poreikį

6.

7.
8.

9.

10.

Organizuoti IV kl.mokinių apklausą apie
ugdymo turinio tobulinimą.

specialybių
mokytojai

skyriaus mokytojai
metodinės grupės
pirmininkas

Muzikinių
dalykų
metodinių
grupių
mokytojai
2022 02
2022 m.
II-I pusm.

Konservatorijo
s bendruomenė
Individualių
muzikinių
dalykų
metodinių
grupių
pirmininkai
2022 m.
II-I pusm.
2022 m.
II-I pusm.

2022 m.
II-I pusm.
2022 05

4

11.
12.

Metodinės medžiagos, mokymo priemonių
rengimas.
Dalyvauti priimant sprendimus dėl mokymosi
pagalbos teikimo

13.

Stebėti ir analizuoti mokinių asmeninę
pažangą.

14.

Kelti kvalifikaciją, dalyvaujant metodiniuose
renginiuose, seminaruose, konferencijose ir
renginiuose mieste ir respublikoje.

Metodinės grupės pirmininkas

kaupti metodinę medžiagą, repertuarą,
skyriaus mokytojai
aranžuotes, pritaikyti praktiniame darbe
Bus siekiama aukštesnių mokinių Metodinės grupės
ugdymosi pasiekimų
pirmininkas
Skyriaus mokytojai
Įtraukti skyriaus mokytojus į kiekvieno
mokinio asmeninę pažangą.
Bus tobulinamos mokytojų didaktinės
kompetencijos

Visi skyriaus
mokytojai.

2022 m.
II-I pusm.
Kartą per
mėnesį
Pagal
reglamentuoja
nčius
dokumentus
Visus metus.

Egidijus Miknius

