
VILNIAUS JUOZO TALLAT-KELPŠOS KONSERVATORIJA 

2021-2022 M. M. METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

            Veiklos planas parengtas vadovaujantis mokyklos strateginiu veiklos planu, veiklos kokybės 

vidaus įsivertinimo rezultatais, aptartais Visuotiniame mokytojų susirinkime 2021 m. rugpjūčio 30 

d. ir 2020-2021 mokslo metų metodinės tarybos veiklos plano įgyvendinimo analize. 

siekti kiekvieno vaiko pažangos ir ugdymo brandos pagal jo galimybes. 

VEIKLOS PRIORITETAS 

1. Siekti kiekvieno vaiko pažangos ir ugdymo brandos pagal jo galimybes. 

2. Didinti gabių vaikų pritraukimą mokytis konservatorijoje.  

            1.Tikslas: gerinti ugdymo/si sąlygas, tobulinti ugdymo/si kokybę, ypatingą dėmesį teikiant 

mokinių ugdymosi pagalbai, mokymosi veiklos diferencijavimui, mokinio asmeninei pažangai.                                  

Uždaviniai:                                                                                                                                                    

1. tobulinti kiekvieno mokinio gabumų atpažinimo, asmenybės brandos vertinimo ir ugdymo 

sistemą.                                                                                                                                                                   

2.ugdyti savarankiško mokymosi gebėjimus.      

            2. Tikslas: plėtoti besimokančios bendruomenės iniciatyvas, tobulinti mokytojų 

kompetencijas.                                                                                                                          

Uždaviniai:                                                                                                                                   

1.ugdyti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų gebėjimą atpažinti mokinio savitumą, gabumus, 

motyvuoti jį sėkmingam mokymuisi ir kultūringam elgesiui konservatorijoje ir už jos ribų.                    

2. plėtoti besimokančios bendruomenės iniciatyvas: tobulinti kompetencijas seminaruose, planuoti 

gerosios patirties sklaidą (mokytojas-mokytojui). Skatinti mokytojus tobulinti savo kompetencijas 

            3. Tikslas: Vykdyti gabių vaikų paiešką, didinti gabių vaikų pritraukimą mokytis 

Konservatorijoje.                                                                                                                   

Uždaviniai:                                                                                                                                                                        
1. rengti ir įgyvendinti bendrus projektus su savivaldybių bendrojo ugdymo ir menų mokyklomis.  

Eil . 

Nr. 

Veikla Atlikimo 

laikas 

Atsakingas Laukiami rezultatai Atsiskaitymo 

forma 
 

 

1. Metodinės tarybos 

veiklos plano 

sudarymas 2021-

2022 m. m. 

2021 m. 

rugsėjo I-

II sav. 

Metod. tarybos 

pirmininkas. 

Tikslinga ir 

nuosekli MT 

veikla. 

Ataskaita 

metodinės 

tarybos 

posėdyje. 
 

 

2. Metodinės tarybos 

posėdžiai. 

Per visus 

metus 5-6. 

Metod. tarybos 

pirmininkas. 

Veiklų 

koordinavimas, 

sprendimų 

priėmimas. 

Aptarti 

metodinėje 

taryboje. 

 

3. Ilgalaikių teminių 

planų suderinimas.  

2021 m. 

rugsėjo I 

savaitė.  

Metodinių 

grupių 

pirmininkai.  

Suderinti dalykų 

planai, numatyta 

planinga dalykinė 

mokytojų veikla 

Aptarti 

metodinėse 

grupėse. 

 

4. Tėvų dienos 

organizavimas. 

Susitarimai dėl 

2021 m. 

spalio  

arba 

Ugdymą 

organizuojantis 

skyrius, Klasių 

Ugdymo proceso ir 

kokybės siekio 

aptarimas,  tėvų 

Aptarti 

metodinėse 

grupėse ir 
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ugdymo proceso 

veiklos ir 

bendradarbiavimo. 

 

lapkričio 

mėn. 

vadovai, 

Metodinės 

grupės, 

mokytojai. 

įtraukimas į 

bendruomenės 

veiklą. 

metodinėje 

taryboje. 

 

5. Diskusija 

„Nuotolinio 

mokymo(si) 

patirtys – pliusai ir 

minusai“.  

2021 m.  Administracija, 

metodinė taryba, 

mokytojai.  

Bendradarbiavimo 

skatinimas, siekiant 

ugdymo(si) 

kokybės. 

Dalijimasis 

patirtimi, 

profesionalumo 

augimas.  

Aptarti 

metodinėse 

grupėse ir 

metodinėje 

taryboje. 

 

6. Mokytojų 

metodiniai-

dalykiniai 

užsiėmimai.   

„Sėkmingo 

ugdymo patirtys“. 

Per 

mokslo 

metus 4-5. 

Metodinė 

taryba, 

mokytojai. 

Mokytojai dalinasi 

gerąja praktika, 

savo sėkminga 

patirtimi.  

Aptarti 

metodinėse 

grupėse. 

7. „Signalinis: jei 

šiandien būtų I 

pusmečio (II 

pusmečio) 

pabaiga“. 

 

2021 m. 

gruodžio I 

savaitė 

2022 m. 

balandžio 

IV savaitė. 

Bendrojo 

ugdymo 

metodinė grupė, 

Muzikinių 

dalykų 

mokytojai, 

ugdymą 

organizuojantis 

skyrius. 

Prognozuojamos I 

ir II pusmečių 

įvertinimų 

situacijos analizė ir  

priemonės padėčiai 

pagerinti. 

Aptarti 

metodinėse 

grupėse ir 

metodinėje 

taryboje. 

 

8. IV klasės mokinių  

pasirinkimo laikyti 

Brandos egzaminus 

analizė ir veiksmų 

planas geriausiam 

rezultatui pasiekti. 

2021 m. 

gruodžio 

I-II sav. 

Metodinė 

taryba, 

mokytojai. 

Susitarimas dėl 

veiksmų plano 

mokinių 

geriausiam 

Brandos egzaminų 

išlaikymo 

rezultatui pasiekti 

Aptarti 

metodinėje 

taryboje. 

 

9. I pusmečio 

rezultatai.                               

2021-2022 m. m. I 

pusmečio mokinių 

pažangumo ir 

lankomumo 

analizė. 

 

2022 m. 

vasario I 

savaitė 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, G. 

Valančienė 

R. Matulienė. 

2021-2022 m. m. I 

pusmečio mokinių 

pažangumo ir 

lankomumo analizė  

padės siekti 

kiekvieno  mokinio 

mokymosi sėkmės. 

  

Aptarti 

metodinėse 

grupėse ir 

metodinėje 

taryboje. 

 

10. Tėvų susirinkimai.                             

I pusmečio 

mokinių 

lankomumo ir 

pažangos 

aptarimas. 

Bandomųjų 

Brandos egzaminų 

2022 m. 

vasario 

mėn. 

Klasės vadovų 

metodinės 

grupės 

pirmininkas, 

Metodinės 

grupės, dalykų 

mokytojai, 

ugdymą 

Pagerės tėvų ir 

mokytojų 

tarpusavio 

bendravimas. 

Aptarti 

metodinėse 

grupėse ir 

metodinėje 

taryboje. 
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ir PUPP 

organizavimas. 

 

organizuojantis 

skyrius. 

11. Atvirų durų diena.  2022 m. 

kovo mėn. 

Ugdymą 

organizuojantis 

skyrius, 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai. 

Gabių muzikai 

mokinių paieška.  

 

Aptarti 

metodinės 

tarybos 

pasitarimuose, 

sklaida 

internetinėje 

svetainėje. 

12. Mokinių 

projektinių darbų 

pristatymas.  

2022 m. 

birželio 

mėn. 

Mokyt. J. 

Šukaitis. 

Mokinių kūrybinių 

gebėjimų ir 

suinteresuotumo 

ugdymas. Didės 

mokinių mokymosi 

motyvacija. 

Aptarti BU 

metodinėje 

grupėje. 

13. Bendrų su kitomis 

mokyklomis 

projektų bei 

renginių 

organizavimas. 

Per 

mokslo 

metus. 

Metodinės 

grupės. 

Bendri renginiai su 

– atviros pamokos, 

vedami seminarai, 

koncertai ir kt. 

didins informaciją 

apie mokykloje 

esančias 

specializacijas, 

ugdymosi 

galimybes ir 

muzikinio ugdymo 

kokybę, pritrauks į 

konservatoriją 

naujus mokinius. 

Aptarti 

metodinės 

tarybos 

pasitarimuose, 

sklaida 

internetinėje 

svetainėje. 

14. Atviros pamokos ir 

gerosios patirties 

sklaida.  

1.„Kolega -

kolegai“.  

 

Per 

mokslo 

metus. 

Metodinė 

taryba, 

mokytojai. 

Mokytojai 

sustiprins 

profesines 

kompetencijas. 

Bendradarbiavimas 

skatinamas, 

siekiant 

ugdymo(si) 

kokybės. 

 

 

Aptarti 

metodinėse 

grupėse. 

15. Dalyvavimas 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose  

renginiuose 

(seminaruose, 

konkursuose, 

festivaliuose bei 

kituose 

renginiuose).  

Per 

mokslo 

metus.  

Metodinių 

grupių 

pirmininkai.  

1. Metodinėse 

grupėse reflektuoti 

savo veiklą ir 

įsivertinti, siekiant 

suprasti, kas 

pedagoginėje 

veikloje yra 

tobulintina. 

2. Skatins mokinius 

tobulėti, atskleisti 

individualius 

Aptarti 

metodinės 

tarybos 

pasitarimuose, 

sklaida 

internetinėje 

svetainėje. 



4 
 

gebėjimus.   

16. Pagalbos teikimas 

pradedantiems ir 

naujiems 

mokytojams. 

Per 

mokslo 

metus. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai.  

Mokytojai greičiau 

ir sėkmingiau 

įsilies į 

konservatorijos 

bendruomenę, 

papildys savo 

žinias metodiniais 

patarimais. 

Aptarti 

metodinėse 

grupėse. 

17.  Organizuoti 

konsultacijas visus 

metus norintiems 

mokytis 

Konservatorijoje.  

Visus 

metus.  

Metodinė 

taryba,  

Metodinės 

grupės.  

Nuoseklios 

konsultacijos 

mokiniams iš kitų 

mokyklų padės 

gilinti žinias, 

pasiruošti 

stojamiesiems 

egzaminams bei 

nulems neabejotiną 

pasirinkimą 

mokytis 

Konservatorijoje.  

Aptarti 

metodinės 

tarybos 

pasitarimuose, 

sklaida 

internetinėje 

svetainėje. 

 


