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Renginys, veikla

Operatyviniai tikslai

Vykdytojai

Terminai

Nr.
1.

Bendrauti ir bendradarbiauti su dalykų mokytojais, tėvais.

Užtikrintas efektyvus trišalis bendradarbiavimas, siekiant optimalių

Metodinės grupės mokytojai

2021

Skyriaus mokiniai ir mokytojai.

Visus metus

mokymosi rezultatų.

2.

Organizuoti ir dalyvauti (virtualiuose) projektuose, konkursuose, olimpiadose.

Ugdytinių ir pedagogų profesinio meistriškumo ir kūrybinių įgūdžių
formavimas ir realizavimas.

3.

4.

Parengti klausimyną atlikėjo raiškos dalyko teorinių žinių patikrinimui.

Praplėsti mokinių dalykines kompetencijas.

Metodinės grupės pirmininkė.

I - II pusmetis

Dalyvavimas seminaruose ir vebinaruose skirtuose:

Tobulinti mokytojų kompetenciją naudojant efektyvius mokymo

Skyriaus mokytojai.

Visus metus

1.

Medijų valdymo ir skaitmeninio komunikavimo įgūdžiams gerinti;

metodus, technologijas.

2.

Mokinių mokymosi ypatumų atpažinimo bei individualizacijos

įgūdžiams gerinti.

5.
6.
7.

8.

Dalyvauti konservatorijos vykdomose apklausose,

Stebėti ugdymo proceso veiksmingumą ir efektyvumą.

Skyriaus mokytojai

Visus metus

Vykdyti konsultacijas būsimies mokiniams nuotoliniu būdu.

Plėsti gabių muzikai vaikų paieškos ir ugdymo galimybes.

Skyriaus mokytojai.

Visus metus

Organizuoti koncertus, renginius regiono meno ir muzikos mokyklose.

Garsinti, reklamuoti konservatorijos styginių skyrių.

Skyriaus mokytojai ir mokiniai.

Visus metus.

Teikti metodinę pagalbą regiono ir miesto meno ir muzikos mokyklų

Vykdoma gerosios patirties sklaida.

Skyriaus mokytojai

Visus metus

pedagogams.

Pasiekti rezultatai

2

9.

Organizuoti atviras pamokas region meno ir muzikos mokyklose.

Vykdoma gerosios patirties sklaida.

Skyriaus mokytojai.

Visus metus.

10.

Gamų ir etiudų atsiskaitymai.(I-IIIkl.)

Vystyti stygininkų atlikėjų techniką.

Skyriaus mokiniai ir mokytojai.

2021-02-24

11.

Egzaminai-akademiniai koncertai salėje (I-III kl.)

Per pusmetį paruoštos programos pristatymas ir įvertinimas.

Metodinės gr.mokiniai ir

2021-01-19

Koncertinės patirties, atlikėjiškų įgūdžių lavinimas.

mokytojai.

2021-12

Kamerinių ansamblių, ansamblinio muzikavimo atsiskaitymai- koncertai (I-III

Paruoštos programos pristatymas, Kamerinės muzikos koncertinės

Skyriaus mokiniai ir mokytojai..

2021-06

kl.)

patirties lavinimas.

IVklasės baigiamųjų egzaminų perklausos ir egzaminai.

Siekti profesionaliai parengti baigiamųjų egzaminų programą, ugdyti

(Atlikėjo raiška ir kamerinis ansamblis)

sceninę patirtį, parengti absolventus stojimams į aukštąsias mokyklas.

Dalyvavimas atvirų durų renginiuose, tėvų susirinkimo koncertuose.

Koncertinės veiklos skatinimas, tėvelių supažindinimas su mokinių

2021-10

12.

13.

14.

2021-12

Skyriaus mokiniai ir mokytojai

2021-05
2021-06

Mokytojai ir I-IV kl. mokiniai.

Visus metus

Stiprinti gerosios patirties sklaidą tarp bendruomenės narių, keistis

Styginių instrumentų skyriaus

Visus metus

metodine patirtimi, skatinti mokytojų kūrybiškumą bei aktyvumą.

mokytojai

pasiekimais. Bendradarbiavimas.

15.

Atviros pedagogų pamokos, koncertai, veiklos bendruomenės nariams.

Metodinės grupės pirmininkė

Auksė Kaziukaitienė

