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Choro dirigavimo skyriaus metodinės grupės 2021 m.
2021 m. vasario 5 d.
VEIKLOS PLANAS
Eil Nr.

Renginys, veikla
Choro dirigavimo skyriaus metodinės grupės
susirinkimas. Veiklos plano 2021 m. aptarimas ir
suderinimas. Individualių ugdymo planų pildymas.
Atlikėjo raiškos (choro dirigavimo) egzaminai.

Operatyviniai tikslai
Planuoti veiklą 2021 m.,
išsikelti tikslus ir
uždavinius.
Tikrinti ir įvertinti
mokinių pasiektus
rezultatus, pažangą.

Stiprinti medijų valdymo ir skaitmeninio
komunikavimo įgūdžius, dalyvauti seminaruose,
vebinruose ir pan.

4.

5.

1.

Vykdytojai
Chd metodinė
grupė.

Terminai
2021m. sausis.

Mokytojai,
mokiniai.

2021m. sausis,
birželis

Tobulinti skaitmeninio
komunikavimo įgūdžius ir
kompetencijas.

Chd metodinė
grupė.

Nuolat

Konsultacijos mokyklos pedagogams IT technologijų
klausimais.

Padėti mokytojams IT
technologijų srtityje,
tobulinti kompiuterinį
raštingumą.

M.Lingvenis.

Pagal poreikį.

Bendrauti ir bendradarbiauti su dalykų mokytojais,
mokinių tėvais.

Užtikrinti efektyvią
informacijos sklaida apie
mokinių pažangą.

Chd metodinė
grupė.

Periodiškai, pagal
poreikį.

Dalyvavimas virtualiame chorų projekte ,,Malda
pasauliui“.

Supažindinti mokinius
su įvairių užsienio šalių
chorine muzika, žymiais
Lietuvos ir pasaulio
chorų dirigentais, jų

2.
3.

6.

J.Vyšniauskienė. 2021m. sausis –
choro grupė.
birželis.

Pasiekti rezultatai

7.

Dalyvavimas virtualiame 3 konservatorijų mišrių
choro projekte ,,Repeticijos su profesionalais“.

8.

Choro dirigavimo skyriaus metodinės grupės
susirinkimas - moksleivių pažangumo bei
lankomumo aptarimas.

9.

Mišraus choro video klipo - S.Petreikio
dainos ,,Mūsų žemė“ - kūrimas.

10.

Dalyvauti metodinėje dienoje konservatorijoje,
stiprinant medijų valdymo įrankius „IT įrankiai“.

11.

Dalyvavimas respublikiniame meninio skaitymo
konkurse (miesto etape).
Choro dirigavimo pamokų filmavimas.

12.

13.

Dalyvauti konservatorijos vykdomose apklausose

14.

Dalyvavimas respublikiniame jaunųjų dirigentų

darbo metodikomis.
Supažindinti mokinius su
profesionalių Lietuvos
chorų vadovais ir chorų
veikla, bendradarbiauti
su kitų konservatorijų
chorais.
Aptarti pirmo semestro
rezultatus.
Skatinti mokinius siekti
meninių tikslų, dirbant su
choru nuotoliniu būdu.
Pasveikinti mokyklos
bendruomenę su
Lietuvos valstybės
atkūrimo diena.
Pagerinti medijų
valdymo ir skaitmeninio
komunikavimo įgūdžius,
susipažinti su įrankių
programomis.
Skatinti mokinius siekti
aukštesnių rezultatų,
lavinti literatūrinius
gebėjimus.
Mokyti mokinius stebėti
ir analizuoti savo
dirigavimą, siekti
pažangos.
Aktyviai dalyvauti
apklausose, padėti
pasiekti keliamus tikslus.
Skatinti mokinius siekti

J.Vyšniauskienė. 20201m. kovas –
mišrus choras.
gegužė.
Chd metodinė
grupė.

J.Vyšniauskienė

2021m. I-II pusm.

2021m. vasario
16d.

J.Vyšniauskienė, 2021m. vasario 17R.Baronienė.
19d.

R. Baronienė.

2021m. vasaris.

Mokytojai,
mokiniai

2021 m. kovas –
lapkritis.

Chd metodinė
grupė.

Pagal poreikį

konkurse, skirtame dirigentui D.Jokūboniui
paminėti.

15.

Dalyvavimas respublikiniame jaunųjų dirigentų
konkurse, skirtame prof. P.Bingeliui atminti.

aukštų rezultatų, mokytis
iš bendraamžių, tobulėti.
Paminėti dirigentą
D.Jakūbonį.
Skatinti mokinius siekti
aukštų rezultatų, mokytis
iš bendraamžių, tobulėti.
Paminėti prof. P.Bingelį.
Supažindinti būsimus
mokinius su stojamųjų
egzaminų reikalavimais,
konsultuoti.

J.Vyšniauskienė. 2021m. kovo 20d.

Chd metodinė
grupė.

Pagal poreikį.

J.Vyšniauskienė. 2021m. balandžio
10d.

16.

Konsultacijų organizavimas būsimiems
moksleiviams.

17.

Vykdyti sklaidą miesto ir regiono mokyklose, kviesti
mokytis į konservatoriją.

Kontingento paieška,
mokyklos reklamavimas.

Chd metodinė
grupė.

2021m. kovo,
balandžio mėn.

Choro dirigavimo skyriaus mokytojų atviros
pamokos.

Dalintis darbo patirtimi

Mokytojai.

2021 m. balandžio
– spalio mėn.

Karjeros savaitė mokykloje. Atvira mišraus choro
repeticija.

Surengti atvirą mišraus
choro repeticiją
besidomintiems
moksleivimas iš kitų
mokyklų, reklamuoti
konservatoriją.
Įvertinti mokinių žinias,
pasiektą pažangą.

J.Vyšniauskienė, 2021m. balandžio
mišrus choras.
2d.

18.

19.

20.

21.

Tarpiniai atlikėjo raiškos (choro dirigavimo)
atsiskaitymai.

Video klipo apie choro dirigavimo specialybę
montavimas.

Taikyti IT technologijas,
pristatyti choro
dirigavimo specialybę
šiuolaikiškai, skatinti
moksleivių kūrybiškumą.

Mokytojai.
mokiniai

2021 m. balandžio
mėn.

Mokiniai,
mokytojai.

2021m. kovas –
balandis.

22.

Chorinio dirigavimo skyriaus metodinės grupės
susirinkimas-moksleivių pažangumo bei lankomumo
aptarimas.

23.

Tėvų, mokinių ir mokytojų susirinkimas.

24.

Naujų metodinių priemonių rengimas, stendų
atnaujinimas.

25.

Sukurti ir nufilmuoti literatūrinį muzikinį spektaklį
„Kanonas karaliams“.

26.

27.

28.

29.

IV klasės mokinių baigiamojo atlikėjo raiškos (choro
dirigavimo) egzamino perklausa – koliokviumas.
IV klasės moksleivių baigiamasis atlikėjo raiškos
(choro dirigavimo) egzaminas - koncertas, į kurį
kviečiami ir mokinių tėveliai.
Viktorina ,, Ką žinai apie Klaipėdos S.Šimkaus
konservatoriją?‘‘
Dalyvavimas Klaipėdos miesto chorinės
bendrijos ,,Aukuras‘‘ projektuose.
Dalyvavimas Lietuvos Vakarų krašto dainų šventėje.

30.
31.

Atlikėjo raiškos (choro dirigavimo) egzaminai I-III
klasių moksleiviams.

Aptarti tarpinių
atsiskaitymų rezultatus.
Skatinti
bendradarbiavimą,
dalijimąsi patirtimi.
Tobulinti darbo metodus,
atnaujinti informaciją.
Informacijos apie
konservatoriją sklaida
(YouTube kanale).
Viešinimas FB
paskyroje, tinklapyje
Įtvirtinti žinias,
patobulinti bigiamųjų
egzaminų programą,
plėsti muzikinį akiratį.
Įvertinti įgytas žinias,
supažindinti tėvelius su
mokinių pasiekimais.
Žaidimo forma įtvirtinti
žinias apie
konservatoriją, plėsti
akiratį.
Skatinti
bendradarbiavimą, atlikti
stambių formų
programas.
Skatinti patriotiškumą,
dalyvaujant chorinės
muzikos šventėje.
Tikrinti ir įvertinti
mokinių pasiektus
rezultatus, pažangą.

Chd metodinė
grupė.

Kartą per mėnesį

Mokiniai, tėvai,
mokytojai.

2021m. gegužės
mėn.

Chd metodinė
grupė.

Pagal poreikį.

Gegužė-birželis

Regina Baronienė
Haroldas Šlikas
CHD metodinė
grupė

Mokiniai,
mokytojai.

2021m. balandžio
mėn.

Mokytojai ir
mokiniai

2021m. gegužė.

Mokiniai,
mokytojai.

2021 m.gegužės
mėn.

Mišrus choras, 2021 gegužė –
J.Vyšniauskienė. lapkritis.
J.Vyšniauskienė

2021m.
birželio13d.

Mokiniai ir
mokytojai.

2021m. birželio
mėn.

32.
33.
34.

Choro dirigavimo skyriaus mokslo metų pabaigos
išvyka.
Rugsėjo 1-osios šventė
Mišraus choro programos 2021/2022 m. m.
aptarimas, individualių ugdymo planų sudarymas.
Naujai įstojusių moksleivių adaptacija. Chorinė
vakaronė su skyriaus mokiniais.

35.
Muzikos Dienos paminėjimas.
36.
37.
38.
39.

Tarpiniai atlikėjo raiškos (choro dirigavimo)
atsiskaitymai.
Chorinio dirigavimo skyriaus metodinės grupės
susirinkimas - moksleivių pažangumo bei
lankomumo aptarimas, einamieji klausimai.
Seminaras chorvedžiams. Vedėjas - LMTA doc.
Gintautas Venislovas.
,,Sukeisti vadovai“ – orkesto ir choro vadovų
apsikeitimas repeticijose.

40.
41.

Projekto ,,Statome miuziklą“ vykdymas ir
įgyvendinimas.

Bendrauti neformalioje
aplinkoje, skatinti
draugystę, praleisti laiką
kartu.
Paminėti mokslo ir žinių
dieną.
Sudaryti programą ir
individualius ugdymo
planus, juos
patvirtinimas.
Išsiaiškinti pirmus metus
besimokančių moksleivių
adaptacines problemas,
skatinti bendravimą,
draugystę.
Paminėti Tarptautinę
Muzikos
dieną.
Įvertinti mokinių žinias,
pasiektą pažangą.
Aptarti moksleivių
pažangumo bei
lankomumo rezultatus.
Tobulinti kompetencijas,
skatinti
bendradarbiavimą.
Pastebėti skirtumus
dirbant su kitais
kolektyvais, naujų
metodų pritaikymas,
kūrybiškumas.
Pakviesti gabius regiono
mokyklų mokinius
jungtis į

Mokiniai,
mokytojai.

2021m. birželio
mėn.

Mokytojai ir
moksleiviai.
Chd metodinė
grupė.

2021m. rugsėjo 1d.

Mokytojai ir
mokiniai

2021 m. spalio
mėn.

Mokytojai,
mokiniai

2021m. spalio 1d.

Mokytojai.
mokiniai
Chd metodinė
grupė.

2021 m. spalio
mėn.
2021 m. spalio
mėn.

2021 m. rugsėjo
mėn.

J.Vyšniauskienė. 2021 m. spalio
mėn.
J.Vyšniauskienė, 2021m. lapkričio
Z.Šimkus.
mėn.

lapkritis –
birželis.

Chd metodinė
grupė ir
kt.pedagogai.

42.
43.
44.

Teatralizuotas mišraus choro koncertas, šv.Cecilijos muzikos globėjos garbei.
Mišraus choro dalyvavimas Tėvų Dienos renginyje.
Adventinė vakaronė.

projektą ,,Statome
miuziklą“.
Ugdyti mokinių
koncertinę patirtį.
Bendrauti su mokinių
tėvais.
Puoselėti tradicijas.

Mokytojai,
mokiniai
J.Vyšniauskienė
Mokytojai ir
mokiniai

Metodinės grupės pirmininkė

2021 m. lapkričio
mėn.
2021 m. gruodžio
mėn.
2021 m. gruodžio
mėn.

Jolanta Vyšniauskienė

