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DŽIAZO IR POP MUZIKOS SKYRIAUS METODINĖS GRUPĖS 2021 METŲ
VEIKLOS PLANAS IR ATASKAITA
2021-01-30 Nr.
Klaipėda
Eil.
Nr.
1.

Renginys, veikla

Operatyviniai tikslai

Vykdytojai

Terminai

IV klasių mokinių baigiamasis muzikinio
ansambliavimo egzaminas.

Mok. A. Butkevičienė

2021 m. I
pusm.

2.

Individualūs pokalbiai su tėvais ir mokiniais,
bendradarbiavimas su klasių auklėtojais ir
dalykų mokytojais.

Visi mokytojai

2021 m.
II - I pusm.

3.

Koncertinės veiklos organizavimas,
dalyvavimas konkursuose, bei įvairiuose
renginiuose.

Suteikti mokiniui galimybę dirbti
komandoje, lavinti klausą, įgauti
sceninės patirties. Paruoštos programos
atlikimas vyksta koncerto forma, skatina
norą koncertuoti, dainuoti scenoje.
Siekti aukščiausių mokymosi rezultatų,
apjungiant tėvų asmeninę atsakomybę,
skatinti bendradarbiavimą įvairiapusio
ugdymo klausimais, sprendžiant
iškilusių problemų priežastis mokinių
mokymosi motyvacijos ir pažangumo
gerinimui.
Skatinti mokinius įgyti daugiau
praktikos bei kelti profesinį pažangumą,
įgyti daugiau žinių ir motyvacijos,
pasitikėjimo, sceninės patirties. Skatinti
atlikėjišką veiklą. Aktyvinti mokinių

Skyriaus mokytojai ir
mokiniai.

2021 m.
II - I pusm.

Pasiekti rezultatai

2

4
5.

6.

Kryptingas programų vykdymas. Abiejų
semestrų metu vyks du techninių pratimų ir du
kūrinių atsiskaitymai.
Dalyvavimas bendrame projekte su Latvijos
Cesio muzikos mokyklos Džiazinės muzikos
skyriaus mokiniais ir mokytojais.

Džiazo ir pop muzikos skyriaus metodinės
grupės veiklos vykdymas ir planavimas.

7.

Džiazo ir pop muzikos skyriaus mokytojų ir
mokinių susirinkimai.

8.

Moksleivių pasiekimų analizė, pokalbiai su
mokiniais.

Koncertų lankymas kartu su mokinais
9.

10.

Skyriaus mokinių dalyvavimas mokyklos,
miesto bei respublikos organizuojamuose

meninę saviraišką.
Vystyti dainavimo techniką, įgyti
sceninę, koncertinę patirtį.

Skyriaus mokytojai.

2021 m.
II - I pusm.

Tikimasi, kad dalyvavimas projekte
suteiks mokiniams galimybę palyginti
savo esamas žinias ir galimybes su kitos
šalies tos pačios specialybės mokiniais,
leis įvertinti savo poziciją, lygį, pakels
dalyvių motyvaciją, plės akiratį, žinias,
skatins bendravimą.
Metodinės, koncertinės, pedagoginės
veiklos uždavinių ir perspektyvų
įsivertinimas, planavimas.

Skyriaus mokytojai,
koncertmeisteriai ir
mokiniai.

2021m.
I pusm.

Metodinės grupės
pirmininkas,
skyriaus mokytojai

2021 m.
II - I pusm.

Supažindinti mokinius su
konservatorijos vidaus taisyklėmis,
skyriaus veikla, padrąsinti mokinius
bendradarbiauti, kurti saugią emocinę
aplinką, o mokytojams įgyti mokinių
pasitikėjimą.
Mokiniams, turintiems sunkumų, teikti
pagalbą pagal poreikį. Kiekvieną savaitę
kalbėtis su mokiniais apie pasiektus
rezultatus arba nesėkmes, aiškintis
priežastis ir teikti konkrečią pagalbą.
Mokinių pažindinimas su miesto
kultūriniu gyvenimu, muzikinio skonio
lavinimas, socialinių ir bendravimo
įgūdžių formavimas, muzikinio akiračio
plėtimas, muzikinės klausos lavinimas.

Metodinės grupės
pirmininkas, skyriaus
mokytojai ir mokiniai.

2021 m.
II - I pusm.

Skyriaus mokytojai.

2021 m.
II - I pusm.

Skyriaus mokytojai

2021 m.
II - Ipusm.

Gerų iniciatyvų skatinimas,
patriotiškumo, pilietiškumo bei

Skyriaus mokytojai,
mokiniai bei kitų

2021 m.
II - I pusm.

.

.

3

koncertuose. Kovo 11 šventė su
konservatorijos orkestru. (Atlikta lietuviškų,
patriotinių dainų programa.)

dvasingumo ugdymas, profesinio
meistriškumo tobulinimas ir įvertinimas.

skyrių moksleiviai.

11.

Atvirų durų diena.

Reklamuoti mokyklą, konsultuoti
būsimus mokinius.

Skyriaus mokytojai.

2021 m.
kovas

12.

Mokomųjų programų bei programinių
reikalavimų kregavimas.

Parengti ir tobulinti individualias
mokymo programas ir programinius
reikalavimus.

Skyriaus mokytojai.

2021 m.
II - I pusm

13.

Atlikėjo raiškos dalyko koliokiumas.

Gilinama mokinių saviraiška ir
saviruoša, skatinamas domėjimasis
muziką ir savo sritimi. Mokymas
mokytis.

Skyriaus mokytojai.

2021 m.
II-I pusm.

14.

15.

16.

IV kl. mokinių specialybės perklausos ir
baigiamieji egzaminai.

Dalyvavimas konkurse

Dalyvavimas tarptautinėje Gatvės muzikos
dienoje, džiazo dienoje.

Padėti mokiniams pasiruošti egzaminams,
perklausoms.
Siekti profesionaliai parengti baigiamųjų
egzaminų programą, ugdyti sceninę patirtį,
parengti absolventus studijoms į aukštąsias
mokyklas.
Skatinti mokinius koncertuoti kitose
erdvėse, daugiau domėtis džiazo
muzika, kelti motyvaciją, padėti
mokytis dirbti komandoje, muzikuoti
kartu, įsivertinti.
Išlaisvinti kūną ir balsą, suteikti
mokiniams galimybę pamatyti ir

.

2021 m.
01 20 – I
03 15 - II
04 15 - III

Mok. A. Butkevičienė
Mok. L. Trakumienė

2021 m.

Skyriaus mokytojai ir
mokiniai

2021 05

.
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17.

Kalėdinis skyriaus susitikimas.

18.

Muzikinių filmų ir miuziklų kolektyvinė
peržiūra, aptarimas ir analizė.

19.

Kelionė į Vilniaus Menų Kolegijos Ritmikos
katedrą, dalyvaujant individualiuose
meistriškumo pamokose.

20.

Dalyvauti konservatorijos organizuojamuose
projektuose, renginiuose.

21.

Teikti konsultacijas būsimiems
konservatorijos mokiniams.

pajausti, kokias galimybes turi jų balsai,
įgauti koncertinės patirties. Sutelkti
mokytojus, mokinius ir tėvus į sveiką
bendruomenę.
Susiburti, švęsti šventes kartu, kalbėtis
atvirai, skatinti mokinius bendrauti
tarpusavyje, muzikuoti, mokytis dirbti
komandoje, semtis sceninės ir vokalinės
patirties.
Muzikinio skonio lavinimas, socialinių
ir bendravimo įgūdžių formavimas,
muzikinio akiračio plėtimas,
pažindinant mokinius su džiazo ir pop
muzikos istorija ir pasauliniais šių
muzikos žanrų šedevrais, garsiais
atlikėjais, skirtingomis kūrinių atlikimo
versijomis.
Kelti mokinių ir mokytojų profesinį
meistriškumą, suteikti galimybę
įsivertinti, užmegsti pažintis ir ryšį su
kitais muzikantais, dainininkais, arčiau
susipažinti su mokymo įstaiga..
Gabių mokinių paieška
Gabių mokinių paieška

Skyriaus mokytojai,
visi mokiniai ir
mokiniai savanoriai iš
kitų mokyklos skyrių.

2021 m

A. Butkevičienė,
L. Trakumienė
M. Sudžius

2021 m. II ir I
psm.

L. Trakumienė
A. Butkevičienė

2021 m.

Visi mokytojai

Visus metus

Visi mokytojai

Visus metus

27.

Metodinės grupės pirmininkė

Livija Trakumienė

