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2016-2017 mokslo metais dirbo dvylika metodinių grupių, viena metodine grupe
mažiau nei pernai metais. Neatsiradus mokinių, norinčių mokytis muzikos teorijos-kompozicijos, ši
metodinė grupė buvo sujungta su Bendrosios muzikos teorijos dalykų metodine grupe. Veikė
Metodinė taryba. Buvo sprendžiami visi aktualūs klausimai susiję su ugdymu. Vyko planuoti
posėdžiai, kuriuose buvo susitariama dėl neformaliojo ugdymo, pasirenkamųjų dalykų, dalykų
modulių 2016-2017 m. m., metodinės tarybos veiklos tikslo, uždavinių formulavimo bei plano
sudarymo, siūlymų veiklai gerinti teikimas, metodinių grupių veiklos planų aptarimas ir
suderinimas.
Ypatingą dėmesį Metodinė taryba skyrė mokinio individualios pažangos stebėjimui ir fiksavimui,
modelio konservatorijoje sukūrimui. Dalis mokytojų, nesuprato šios pažangos įsivertinimo ir
vertinimo esmės. Modelis buvo išbandytas grupinių pamokų mokytojų. Ar duos rezultatų –
pamatysime ateityje.
Susitarta dėl sistemingo dalykinės pagalbos teikimo mokiniams pamokoje, po
pamokos, individualios konsultacijos, po ligos, po dalyvavimų konkursuose. Visus mokslo metus
nustatytu laiku teikiamos matematikos konsultacijos.
Per mokslo metus įvyko planuotos dvi Tėvų dienos- susirinkimai. Juose aptarti
mokinių lankomumo, pažangumo klausimai. Išklausyti tėvų pasiūlymai ugdymo proceso gerinimui,
mokinių elgesio, įpročių koregavimui.
Įvyko konservatorijoje planuota Metodinė diena „Šiandieninio muzikinio ugdymo
aktualijos edukacinių pokyčių kontekste“ . Metodinės dienos programa buvo prilyginta akredituotai
programai. Svarbiausias Metodinės dienos segmentas buvo konservatorijos mokytojo metodininko
Romualdo Milašiaus išleisto vadovėlio :“Džiazinė harmonija“ pristatymas. Tai pirmas ir vienintelis
mokomasis vadovėlis Lietuvoje, kuris palengvins šio dalyko mokymąsi.
Per mokslo metus įvyko diskusijos prie apskrito stalo matematikos mokytojų su
Mokinių taryba, III ir IV gimnazijos klasių mokiniais „Kitoks mokytojas- kitokia pamoka- kitokia
mokykla“. Tokia diskusija buvo naujovė metodinės tarybos veiklos plane ir pritarta, kad pasiteisino.
Diskusija buvo puiki galimybė mokytojų ir mokinių dialogui. Susitarti, išsakyti norus dėl mokymo
metodų pamokoje, elgesio, namų darbų skyrimo, bręstančių konfliktų ar nesutarimų pamokoje ir t.t.
2016-2017 mokslo metų Abiturientai sėkmingai laikė Valstybinius egzaminus. Lietuvių
kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas - vienas mokinys įvertintas 90 balų. Istorijos
brandos egzamino 1 mokinys įvertintas 91 balu. Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos
egzamino 2 mokiniai įvertinti 100 balų dar vienas – 91 balu, vienas – 94 balais, vienas – 89 balais.
Žemiausias balas – 30. Užsienio kalbos (rusų) brandos egzamino šeši mokiniai įvertinti - 100 balų,
trys mokiniai – virš 90 balų. Iš dvidešimties mokinių pasirinkusių laikyti Mokyklinį muzikologijos
brandos egzaminą trylika (13) mokinių įvertinti 10-tukais, kitų įvertinimas ne žemesnis kaip 6.

Lokaliniai dokumentai, reglamentuojantys ugdymo veiklą ir didesni mokinių-tėvų-mokytojų
susitarimai bei jų laikymasis pagerino rezultatą lyginant su praėjusiais mokslo metais. Ateinančiais
mokslo metais Metodinei tarybai reikia dar labiau skatinti mokytojų ir mokinių, mokytojų ir tėvų,
tėvų ir vaikų susitarimų kultūrą tolimesnei pažangai siekti.
Bendrojo ugdymo mokytojų skatinami lyginant su praėjusiais mokslo metais daugiau
mokinių dalyvavo istorijos, Nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursuose.
Per mokslo metus pravestos 6 integruotos pamokos. Nedaug netradicinių pamokų ar
mokinių ugdymo netradicinėse aplinkose.
Per 2016-2017 mokslo metus kėlė kvalifikaciją 52 mokytojai. Per 2016 metus – 20
mokytojų kėlė kvalifikaciją, pagal dienų skaičių - 68 dienos. Šeši mokytojai dalyvavo
konferencijose: G.Valančienė - „Fizinės, psichinės ir socialinės sveikatos aktualijos šiandieniniame
pasaulyje“; A.Tamašiūnienė – „Jaunimo mokymasis kitaip: technologiniai ir socialiniai įrankiai
mokytojams“; D.Basienė – konferencija „Muzikos mokytojas mokykloje“; S.Vaitiekūnienė ir
G.Valančienė dalyvavo Nacionalinėje pedagogų konferencijoje. Liudmila Daunorienė skaitė
pranešimą „Pramoginė muzika akordeonui“ Tarptautiniame akordeonistų seminare.
Konservatorijos mokytojai dalyvavo įvairių renginių, konkursų vertinimo komisijose: A.Bakienė ir
V.Domeikaitė – XIX B.Dvariono pianistų konkurso; L.Romoslauskienė, G.Afanasjev, D.Pocius,
Z.Juozapavičius, T.Adomavičius, V.Vitartas – J.Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais
instrumentaiskonkurso; V.Čiūtienė – Respublikiniame kanklininkų konkurse „Etiudas ir pjesė“;
L.Daunorienė – Lietuvos akordeonistų konkurso Klaipėdoje; V.Kaplūnas – Violončelininkų
konkurse prof . D.Svirskio atminimui; N.Krauter – Tarptautinio vaikų meno festivalio „Baltijos
Mūza“ – 2016 atrankos etapo; St.Kuncienė – IV Tarptautinio Viktoro Radovičiaus jaunųjų
stygininkų konkurso vertinimo komisijoje. Konservatorijos mokytojai – ekspertai Mindaugas
Tamošaitis, Alma Molytė, Arvydas Vainius buvo Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros
kviečiami įvertinti respublikos mokyklų mokytojų metodinę ir praktinę veiklą kvalifikacinei
kategorijai įgyti.
Mokytojų, dalyvavusių kvalifikacijos renginiuose, skaičius
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Nemažai konservatorijos mokytojų dirba kitose muzikos mokyklose todėl nuolat
dalyvauja metodiniuose renginiuose ir glaudžiai bendradarbiauja su kitų muzikos bei meno
mokyklų metodinėmis grupėmis, tarybomis.
Patirties sklaida pedagoginiuose leidiniuose išlieka silpna. Šiais mokslo metais
daugiau paskleista informacinių straipsnių spaudoje apie vykdomus tarptautinius projektus
(K.Tuinylienė). Po įvykusios Metodinės dienos konservatorijoje, mokytoja V.Sakavičienė buvo
įpareigota parašyti straipsnį ir pasidalinti gerąja konservatorijos mokytojų patirtimi, puikiu
renginiu, tačiau šio darbo neatliko. Vyko fortepijono festivalis „Pavasario virtuozai“, apie kurį
informaciją paskleisti buvo įpareigota A.Bakienė, tačiau ir šis renginys nesulaukė platesnės
sklaidos.
Aptarta naujų mokymo priemonių, gaidų, partitūrų papildymo ir užsakymo paraiška.
Įsigytos reikalingiausios mokymo priemonės neformaliajam ugdymui, partitūros pučiamųjų
instrumentų orkestrui , bigbendui, ansambliams.
Būtina stiprinti Patirties mainų „Mokytojas-mokytojui“ koordinavimą, kuris skatintų
gausesnį kolegų pamokų lankymą ir stebėjimą, integruotų pamokų vedimą, ugdymą netradicinėse
aplinkose. Tokiu būdu gerėtų pamokų planavimas ir kokybė.
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