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2020 m. METODINĖS TARYBOS VEIKLOS ANALIZĖ
2020 m. metodinės tarybos veiklos plano tikslai ir uždaviniai didžiąja dalimi įvykdyti.
2020 metų plano veiklos prioritetas – mokymo ir mokymosi kokybė. Vienas iš išsikeltų tikslų:
siekti aktyvaus savivaldos dalyvavimo ugdymo (si) procese. Pagal poreikį Mokinių tarybos
atstovai teikė siūlymus administracijai dėl nuotolinio ugdymo organizavimo (muzikinių dalykų
atsiskaitymų tvarkos, vertinimo kriterijų keitimo, terminų). Metodinė taryba kartą per mėnesį
analizavo ir teikė siūlymus dėl mokymosi pagalbos teikimo Metodinės tarybos ir Vaiko gerovės
komisijos posėdžiuose. Susidarius ypatingoms aplinkybėms šalyje bei pasikeitus ugdymo
organizavimo prioritetams, stengtasi individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, sudarant
sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingai mokytis. Konsultacijos naudojamos suasmenintam
mokymui. Dalyvauta (nuotoliniu būdu) respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose,
seminaruose, iš kurių ne vienas buvo apdovanoti laureato ar diplomanto diplomais. Siekiant
geresnio mokinių lankomumo, nuolat bendradarbiauta su Vaiko gerovės komisija.
Antras išsikeltas tikslas: plėtoti gabių muzikai vaikų paieškos sistemą. Šiam tikslui pasiekti buvo
organizuojami ir pravedami seminarai, konkursai, festivaliai. Buvo pagerintas komunikavimas ir
bendradarbiavimas su regiono mokyklomis. Iki karantino įvedimo mokyklos mokiniai ir mokytojai
ne kartą koncertavo miesto ir regiono mokyklų erdvėse, taip skleisdami žinią apie Stasio Šimkaus
konservatoriją.
2021 m. VEIKLOS PLANAS
VEIKLOS PRIORITETAS
Mokymo ir mokymosi kokybė.
1. TIKSLAS. Tobulinti ugdymo procesą, siekiant optimalių mokymosi rezultatų.
Uždaviniai:
1.1. Tobulinti ugdymo proceso individualizavimą ir diferencijavimą, siekiant kiekvieno mokinio

mokymosi sėkmės.

1.2. Tobulinti mokytojų kompetencijas.
2. TIKSLAS. Plėtoti gabių muzikai vaikų paieškos sistemą.
Uždaviniai:
2.1. Vykdyti gabių mokinių iš regionų paiešką.

Priemonių planas
Įgyvendinimo
Laukiami
Atlikimo
Atsakingas
Atsiskaitymo
priemonės
rezultatai
laikas
forma
1. TIKSLAS. Tobulinti ugdymo procesą, siekiant optimalių mokymosi rezultatų.
1.1. UŽDAVINYS. Tobulinti ugdymo proceso individualizavimą ir diferencijavimą, siekiant
kiekvieno mokinio mokymosi sėkmės.
Dalyvauti ugdymo plano Užtikrins mokinių
Visus metus Metodinių
Aptarti
sudarymo darbo grupėje, mokymosi krūvio
grupių
metodinėse
teikti siūlymus ir vykdyti optimizavimą.
pirmininkai
grupėse
mokymosi pagalbos
teikimą.
Siekiama kiekvieno
Dalyvauti mokymosi
Visus metus Visų dalykų
Aptarti
pagalbos teikimo proceso mokinio mokymosi
mokytojai.
metodinėse
sėkmės
stebėsenoje.
grupėse
Organizuoti aukšto
Pagerės asmeninė
Visus metus Metodinių
Straipsniai
meistriškumo pamokas su mokinių pažanga.
grupių
mokyklos
šalies, bei užsienio
Bus dalinamasi
pirmininkai
internetinėje
atlikėjais, pedagogais.
gerąja patirtimi
svetainėje
ugdymo kokybei
gerinti.
Užtikrintas efektyvus
Bendrauti ir
Visus metus Metodinių
Aptarti
trišalis
bendradarbiauti su dalykų
grupių
metodinės
bendradarbiavimas
mokytojais, tėvais.
mokytojai
tarybos
(mokytojas, mokinys,
pasitarimuose.
tėvai).

Organizuoti ir dalyvauti
respublikiniuose,
tarptautiniuose
konkursuose,
festivaliuose,
seminaruose.

Visus metus

Bendradarbiauti su Vaiko
gerovės komisija.

Skatins mokinius
tobulėti, atskleisti
individualius
gebėjimus. Pagerės
ugdymosi
pasiekimai ir
skatinama
asmenybės
lyderystė. Mokytojai
dalinsis gerąja
patirtimi.
Pagerės mokinių
lankomumas.

Stebėti ir analizuoti
mokinių asmeninę

Užtikrins mokinių
asmeninį tobulėjimą

Visus metus

Muzikinių ir
BU dalykų
mokytojai

Pagal poreikį Metodinių
grupių
pirmininkai
Metodinių
grupių

Straipsniai
mokyklos
internetinėje
svetainėje

Aptarti
metodinių
grupių
pasitarime
Aptarti
metodinėse

pažangą.
Siekiama kiekvieno
Korguoti branduolio ir
Metodinių
mokinio
mokymosi
branduolį papildančių
grupių
sėkmės
dalykų programinius
pirmininkai
reikalavimus.
1.2. UŽDAVINYS. Tobulinti mokytojų kompetencijas.

pirmininkai

grupėse.
Aptarti
metodinių
grupių
pasitarime

Skatinti mokytojus kelti
Patobulintos
Visus metus
kvalifikaciją, dalyvaujant mokytojų didaktinės
metodiniuose
kompetencijos
renginiuose, seminaruose,
konferencijose ir
renginiuose mieste ir
respublikoje
Stiprinti medijų valdymo Pagerėjo skaitmeninio Nuolatos
komunikavimo
ir skaitmeninio
komunikavimo įgūdžius. įgūdžiai.
2. TIKSLAS. Plėtoti gabių muzikai vaikų paieškos sistemą.
2.1. UŽDAVINYS. Vykdyti gabių mokinių iš regionų paiešką.

Metodinių
grupių
pirmininkai

Aptarti
metodinių
grupių
pasitarime

Visų dalykų
mokytojai

Aptarti
metodinėse
grupėse.

Organizuoti renginius,
projektus, konkursus,
konsultacijas,
meistriškumo tobulinimo
renginius
konservatorijoje (ir
virtualioje aplinkoje)
Vykdyti informacijos
sklaidą apie
konservatorijos veiklą,
naudojant IT
technologijas ir
skaitmenines priemones.
Festivalio- projekto
IV vaikų ir jaunimo
festivalio „ Muzika
kviečia kiekvieną“
organizavimas ir
vykdymas

Bus atlikta sklaida
apie galimybes
mokytis
konservatorijoje.
Pristatyta
konservatorijos
kultūra ir tradicijos.
Pagerės
bendradarbiavimo
kultūra, gerosios
patirties sklaida.

Visus metus

Metodinių
grupių
pirmininkai ir
mokytojai

Straipsniai
mokyklos
internetinėje
svetainėje,
seminarai

Nuolatos

Metodinių
grupių
mokytojai

Straipsniai
mokyklos
internetinėje
svetainėje.

Bus vykdoma gabių
muzikai mokinių
paieška. Bus atlikta
sklaida apie
galimybes mokytis
konservatorijoje.

2021 m.

Projekto
organizacinė
grupė

Suorganizuoti „Atvirų
durų dieną“ virtualioje
erdvėje.

Vykdyta informacijos
sklaida, gabių mokinių
paieška.

Kovo 27 d.

Metodinių
grupių
primininkai.

Aptarti
metodinės
tarybos
pasitarimuose,
sklaida
internetinėje
svetainėje
Straipsniai
mokyklos
internetinėje
svetainėje,
aptarti
metodinių
grupių
susirinkimuose

Metodinė taryba pasilieka teisę prireikus papildyti veiklos planą.
Metodinės tarybos pirminikė Rima Ramonienė

