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VEIKLOS PLANAS

2021-02-01 
Klaipėda

Eil.
Nr.

Renginys, veikla Operatyviniai tikslai Vykdytojai Terminai Pasiekti rezultatai

I. Metodinė veikla

1. Dalyvauti seminaruose, metodiniuose 
pasitarimuose, konferencijose. Stiprinti 
skaitmeninio komunikavimo įgūdžius.

Kvalifikacijos kėlimas, skaitmeninio 
komunikavimo įgūdžių tobulinimas.

Metodinės grupės 
mokytojai, renginio 
organizatoriai.

2021 m.

2. Dalyvauti konservatorijos vykdomose 
apklausose. 

Mokytojai dalyvaus apklausose pagal 
pasirinktą konservatorijos įsivertinimo 
modelį.

 MT metodinės 
grupės mokytojai.

2021m. 

3.
Pritaikyti ugdymo turinį pagal mokinių 
mokymosi gebėjimus. Diferencijuoti užduočių 
kiekį bei laiką, skirtą užduotims atlikti.

Sudarytos galimybės kiekvienam 
mokiniui pasiekti optimalių mokymosi 
rezultaų.

MT metodinės 
grupės mokytojai.

Nuolat.

4. Tobulinti informacijos apie mokinių pažangą Užtikrinta efektyvi informacijos apie MT metodinės 



sklaidos efektyvumą. mokinių pažangą sklaida. grupės mokytojai.
Pagal poreikį.

5. Tobulinti diagnostinių įrankių kūrimo bei 
taikymo metodų įvairovę.

Pagerėję mokinių mokymosi rezultatai, 
pamokos tapo įdomesnės.

MT metodinės 
grupės mokytojai. Nuolat, pagal 

poreikį.

6. Organizuoti IX Žemaitijos regiono muzikos   ir 
meno mokyklų muzikologijos dalykų  
olimpiadą .

Integruoto mokymo sklaida, ryšių su 
socialiniais partneriais palaikymas, gabių 
mokinių iš regionų paieška.

MT metodinės 
grupės mokytojai. 

2021m.
Pavasaris.

7. Taikyti emocinio imitavimo ir asmeninės prasmės 
metodus muzikologijos dalykų pamokose.

Socialinio emocinio ugdymo 
integravimas.

MT metodinės 
grupės mokytojai.

Pagal sudarytą
planą.

8.  Organizuoti bandomąjį  muzikologijos 
egzaminą. 

Mokinių paruošimas brandos 
egzaminams.

Metodinės grupės 
mokytojai.

2021m. 
pavasaris.

9. Dalyvauti  muzikologijos brandos egzamino 
vykdymo ir vertinimo komisijose.

Profesinis tobulėjimas. Metodinės grupės 
mokytojai.

2021 – 06-
10; 2021-07-
01 

10.
Taikyti patyriminio   mokymo metodus 
muzikologijos dalykų pamokose.

Mokytojų kompetencijų tobulinimas, 
mokinių akiračio plėtimas.

Metodinės grupės 
mokytojai.

2021 m.
 II pusmetis.

11. Mokytojų veiklos savianalizė. Metodinės patirties sklaida, mokymo 
kokybės gerinimas.

Metodinės grupės 
mokytojai.

2021 m. I 
pusmetis.

12. Individualios ir grupinės konsultacijos 
mokymosi problemų turintiems moksleiviams, 
įtraukiant į pagalbos procesą gerai 
besimokančius mokinius.

Stiprinti pagalbos mokiniui teikimo 
sistemos vykdymą. Mokinių mokymosi 
motyvacijos ir asmeninės pažangos 
skatinimas.

Metodinės grupės 
mokytojai, 
moksleiviai.

Nuolat, pagal
poreikį.

II. Muzikologinė veikla



1. Dalyvauti  konservatorijos ir miesto 
kultūriniame gyvenime.

Kūrybinė raiška, bendradarbiavimas su 
kitomis metodinėmis grupėmis.

MT, L, CH, D,P 
metodinių grupių 
mokytojai ir 
moksleiviai. 

2021m., 
pagal poreikį.

2. Vykdyti informacijos sklaidą apie 
konservatorijos veiklą, naudojant IT 
technologijas ir skaitmenines priemones.

Gerins bendradarbiavimo kultūrą bei 
skleis gerąją patirtį.

Metodinės grupės 
mokytojai.

Pagal poreikį.

3. Tęsti renginių ciklą  ,,Muzikologiniai vakaro 
pašnekesiai“.                                     

 Gerins  mokinių kurybines 
kompetencijas.

Metodinės grupės 
mokytoja L. 
Sugintienė, 
metodinės grupės 
mokytojai, 
moksleiviai, 
partneriai.

2021 m.

4. Vykdyti muzikologijos dalykų konsultacijas 
būsimiems mokiniams nuotoliniu būdu. Būsimieji  konservatorijos mokiniai gaus 

išsamią informaciją ir (ar) MT metodinės
grupės mokytojų  dalykinę pagalbą.

MT metodinės 
grupės  mokytojai.  

Nuolat, pagal 
poreikį.

5. MT mokytojų ir mokinių edukologinių išvykų 
organizavimas.

Profesinės patirties sklaida. Metodinės grupės 
mokytojai, 
moksleiviai.

2021 m.

Metodinės grupės pirmininkė                                                                        Olga Lebedeva
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