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Klaipėda

Eil.
Nr.

Renginys, veikla Operatyviniai tikslai Vykdytojai Terminai Pasiekti
rezultatai

1.

2.
                                         

3.

  4.

5. 

Klaipėdos  Stasio  Šimkaus  konservatorijos  ir
miesto muzikos ugdymo mokyklų bendrojo fo-
rtepijono mokytojų metodinė diena

Sudarant bendrojo fortepijono ugdymo planus,
atsižvelgti  į  kiekvieno  mokinio  pasiruošimo
lygi  ir  sugebėjimus.  Visų  klasių  programinių
reikalavimų peržiūra ir redagavimas.

Teikti  mokymosi  pagalbą  mokiniui  atsižvel-
giant  į  mokymosi  pagalbos  mokiniui  teikimo
schemą.
Stebėti ir analizuoti mokinių asmeninę pažangą

                    
Bendrauti ir bendradarbiauti su specialybės mo-
kytojais .

 Pastovus ryšys su silpniau besimokančių moki-
nių tėvais (globėjais).  

Skatina  bendrojo  fortepijono  mokytojų
metodinės veiklos sklaidą. ( ONLINE)

Diferencijuotas ugdymo turinys užtikrina
mokinio mokymosi pažangą.

 Mokinių mokymosi pasiekimai ir pažan-
ga pagerėjo.

Užtikrinta geresne kontrolė .

Efektyvus  trišalis  bendradarbiavimas
(mokytojas, mokinys, tėvai).

Pagerėjo  skaitmeninio  komunikavimo

I. Benetienė,
V. Bastakienė,
I .Šličiuvienė

Visos bendrojo fo-
rtepijono metodi-
nės grupės mo-
kytojos.

Visi dalyko mo-
kytojai.

Visi mokytojai

Visi mokytojai

2021 m. vasario 26 
d.                               

I ir II pusmečiai

Susirinkimų ir atsi-
skaitymo metu fik-
suoti pasiektus rezul-
tatus

Visus metus

Visus metus



6.

7.

Stiprinti medijų valdymo ir skaitmeninio komu-
nikavimo įgūdžius                                              .
                                                                          
Dalyvauti  konservatorijos  vykdomose  ap-
klausose.
                                               

įgūdžiai.

Metodinė grupė aktyviai dalyvavo.
Mokytojai

Mokytojai

Nuolat

Pagal poreikį

8.

9.

10.

Tarpmokyklinio ryšio plėtojimas..  Edukaciniai
koncertai, pokalbiai su MM mokytojais.

Gabių  vaikų  paieška  zonos  pagrindinėse  mo-
kyklose ir progimnazijose.

Ruošti  mokinius  dalyvauti  respublikiniuose
konkursuose.

Reprezentuoja  savo  mokyklą,  pritraukia
kontingentą,  suteikia  galimybę  bendrojo
fortepijono  skyriaus  mokiniams  koncer-
tuoti.                                                         
Pristato konservatoriją multimedijos, po-
kalbių, muzikos  pagalba.

Skatinama mokinių mokymosi motyvaci-
ja ir asmeninė pažanga.

B. Vaišienė
I. Benetienė, 
Ž.Čapienė,
G. Simaitytė
Visos b.f. metodi-
nės grupės mo-
kytojos.
Visi skyriaus mo-
kytojai.

2021 m. sausis – 
balandis.

2020 m. vasario- ge-
gužės mėn.

Visus metus.

11. Respublikinis bendrojo fortepijono konkursas  
„ Jūros eskizai“.

Bendradarbiavimas su kitomis mokyklo-
mis. Ugdo  mokinių  pasitikėjimą ir sce-
ninę ištvermę. Galimas mokyklos kontin-
gentas.

B. Vaišienė, 
Ž. Čapienė
V. Bastakienė,
I. Benetienė

2021-10-15  

12. Etiudų ir gamų atsiskaitymai.
Paruošti  klausymus ir  pravesti  koliokviumą I-
IV klasių mokiniams.

Lavina  moksleivių  techninės  galimybes,
plėtoja teorines žinias.
Pagerėjo mokinių dalykinės kompetenci-
jos.

Metodinės grupės 
mokytojai.

2021 m. kovo 20-22 
d..( nuotolinių būdu)

.

13. 4 klasės mokinių akademinis atsiskaitymas. Įvertino grojimo įgūdžius,  lavino akom-
panavimo įgūdžius.

Metodinės  grupės
pirmininkė,   mo-
kytojai.

2021 m. gegužė .                

14. Pavasario sesijos atsiskaitymai. Sisteminga moksleivių pažangos kontro-
lė.

Metodinės  grupės
pirmininkė,  sky-
riaus mokytojai.

2021 m. gegužė- bir-
želis

15. Pamokų stebėjimas. Pasidalino  pedagogine  patirtimi,  spredė Visi  metodinės 2021 m.  kas mėnesi.                  



iškilusias problemas, skatino tobulėti  to-
bulėti profesinėje srityje.

grupės mokytojai.

  16. 4 klasės mokinių koncertas konservatorijos sa-
lėje.

Suteikia  galimybę  motyvuotiems  moki-
niams pasirodyti scenoje. Didina susido-
mėjimą bendro fortepijono disciplina.

Ž.Čapienė
V. Bastakienė

2021  m.  lapkričio19
d.

                 

17. Metodinės grupės mokytojų susirinkimai. Konservatorijos metodinės tarybos  pasi-
tarimų  medžiagos  pateikimas,  einamųjų
metodinės grupės reikalų aptarimas.

Metodinės  grupės
pirmininkė,  sky-
riaus mokytojai.

2021 m. sausis-birže-
lis

                 
18. Skyriaus mokinių teatralizuotas kalėdinis kon-

certas.
Skatina  mokinių  norą  koncertuoti  inte-
gruojant bendro lavinimo dalyką.

Ž.Čapienė
R. Baronoenė

2021 m.gruodžio 16d

19. I-ojo pusmečio atsiskaitymai-egzaminai  9,  10,
11 klasių mokiniams.

Įvertinti  mokinių pasiekimai. Stebima jų
pažangą.

Metodinės  grupės
pirmininkė,  sky-
riaus mokytojai.

2021- m.  žiemos se-
sija.

20. Baigiamasis  fortepijono  egzaminas  12  klasės
mokiniams.

Įvertinti viso  mokymosi  laikotarpio įgy-
ti gebėjimuai. 

Metodinės  grupės
pirmininkė,  sky-
riaus mokytojai.

2021- m.  kovo mėn.

                                                                                             

Bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė        Biruta Vaišienė
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