
 

TRAKŲ MENO MOKYKLOS MOKYTOJŲ  

METODINĖS GRUPĖS  VEIKLOS PLANAS  

  

2020-2021 M. M. 

 

Tikslas – rūpintis nuolatinių meno dalykų mokytojams būtinų kompetencijų tobulinimu, skatinti atvirumą vertingoms patirtims, atsižvelgiant į 

šalies ir Trakų rajono formalųjį švietimą papildančio ugdymo politiką. 

Uždaviniai:  

1. Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą. 

2. Analizuoti ugdymo turinio įgyvendinimą, išryškinant vertingą mokytojų patirtį. 

3. Inicijuoti mokytojų vertingos patirties sklaidą. 

4. Skatinti mokytojų iniciatyvas. 

5. Padėti spręsti ugdymo srities dalyko problemas. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys (renginio tema), dalyviai Data Atsakingas, vieta Rezultatas 

1. Teminiai pasitarimai, posėdžiai  

1.1. Metodinių pogrupių susirinkimai. Tema  - 

„Metodinė veikla 2020-2021 m. m.“ 

2020-08-24/28 Pogrupių 

koordinatoriai  

 

Trakų meno mokykla 

Nuoseklus ir sistemingas metodinės veiklos 

mokykloje planavimas ir vykdymas. 

1.2. Metodinės grupės posėdis. Tema – „2019-2020 m. 

m. veiklos plano aptarimas ir pritarimas 

atnaujintoms ugdymo programoms“. 

2020-08-31 I. Tijūnėlienė 

 

Trakų meno mokykla 

Nuoseklus ir sistemingas metodinės veiklos 

mokykloje planavimas ir vykdymas. 

1.3. Metodinės grupės posėdis. Tema – „2020-2021 m. 

m. veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumo 

analizė“. 

2021-06-12 I. Tijūnėlienė 

 

Trakų meno mokykla 

Metodinės veiklos 2020-2021 m. m. 

aptarimas, įsivertinimas. 

2. Profesinės patirties sklaida mokykloje, rajone, respublikoje (atviros pamokos, pranešimai konferencijose, autorinių seminarų 

organizavimas, inovatyvumo sklaida ir t.t.) 

2.1. Mokytojo Kastyčio Mikiškos dalyvavimas 

pasirengimo XV nacionaliniam J. Švedo liaudies 

instrumentų atlikėjų konkursui darbo grupėje. 

2020-09/2021-04 

 

 

Kastytis Mikiška 

 

 

Dalykinio bendradarbiavimo tarp mokytojų 

skatinimas, organizacinės veiklos patirtis 

nacionaliniuose renginiuose.  

 TVIRTINU 

Direktorė 

Neringa Mišeikienė 



I-asis susirinkimas tema ,,Konkurso privalomų 

kūrinių birbynėms ir lamzdeliams parinkimas“ 

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje. 

2020-09-18 

 

 

Vilniaus Karoliniškių 

muzikos mokykla 

2.2. LMTA docenčių Lolitos Piličiauskaitės ir Giedrės 

Gabnytės atviros pamokos-empyrinis tyrimas 

,,Emocinio imitavimo metodas muzikos 

mokykloje“. Dalyvauja mokytojai ir mokiniai (U. 

Tijūnėlytė, R. Tijūnėlytė, L. Mečkovskis, K. Kiršis, 

A. Baranovska). 

2020-09-23 Rasa Mikiškienė 

Ieva Tijūnėlienė 

Kastytis Mikiška 

Ieva Kašėtienė 

Rasa Kanišauskaitė 

Kolegialus mokymasis, mokytojų profesinei 

veiklai reikalingų žinių bei praktinių įgūdžių 

gilinimas. 

2.3. Atvira pamoka. Tema – „Pirmosios patirtys 

mokantis instrumentinio muzikavimo: mokymasis 

žaidžiant“. 

2020-10-09 

13.20 

I. Tijūnėlienė 

 

Trakų meno mokykla 

Dalinimasis pedagogine patirtimi. Dalykinio 

bendradarbiavimo tarp mokytojų skatinimas. 

2.4. Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos 

mokyklos mokytojos metodininkės Ingridos 

Grigaitienės metodinės konsultacijos su Ievos 

Tijūnėlienės smuiko klasės mokiniais. 

2020-10-15 

14.00 

I. Tijūnėlienė 

 

 

 

Trakų meno mokykla 

Dalinimasis pedagogine patirtimi. Dalykinio 

bendradarbiavimo tarp mokytojų skatinimas. 

Kolegialus mokymasis, mokytojų profesinei 

veiklai reikalingų žinių bei praktinių įgūdžių 

gilinimas. 

2.5. Metodinis pranešimas. Tema – „Etiudo ir techninių 

pjesių atlikimo svarba  jaunojo pianisto repertuare“. 

Data tikslinama 

 

Rasa Kanišauskaitė 

 

Trakų meno mokykla 

Dalinimasis pedagogine patirtimi. Dalykinio 

bendradarbiavimo tarp mokytojų skatinimas. 

2.6. Fortepijono mokytojų dalyvavimas II- VI kl. 

mokinių Etiudo konkurso vertinimo komisijos 

darbe Trakų meno mokykloje. 

2020-10-19 

 

Fortepijono dalyko 

mokytojos 

 

 

Trakų meno mokykla 

Moksleivių pasiekimų/ gebėjimų vertinimas. 

Kolegialus mokymasis, mokytojų profesinei 

veiklai reikalingų žinių bei praktinių įgūdžių 

gilinimas. 

2.7. Atvira pamoka. Tema-„Pasiruošimas koncertui“. 2020-10-19 Rasa Mikiškienė 

 

Trakų meno mokykla 

Dalinimasis pedagogine patirtimi. Dalykinio 

bendradarbiavimo tarp mokytojų skatinimas. 

2.8. Mokytojos Ievos Tijūnėlienės dalyvavimas 

virtualaus respublikinio konkurso ,,Atlėk sakale“ 

vertinimo komisijos darbe. 

2020-11-16/17 Ieva Tijūnėlienė 

 

 

Moksleivių pasiekimų/ gebėjimų vertinimas. 

2.9. LNOBT trombonininko, Naujosios Vilnios vaikų 

muzikos mokyklos trombono mokytojo Tomo 

2020-11  Valentas Marozas Dalinimasis pedagogine patirtimi, kolegialus 

mokymasis, mokytojų profesinei veiklai 



Karkos metodinės konsultacijos su mokytojo 

Valento Marozo trombono klasės mokiniais. 

reikalingų žinių bei praktinių įgūdžių 

gilinimas. 

2.10. Atvira pamoka. Tema tikslinama. 2020-11 Nojus Jurkus 

 

Trakų meno mokykla 

Dalinimasis pedagogine patirtimi. Dalykinio 

bendradarbiavimo tarp mokytojų skatinimas. 

2.11 Atvira pamoka. Tema tikslinama 2020-11 Ričardas Čiupkovas 

 

Trakų meno mokykla 

Dalinimasis pedagogine patirtimi. Dalykinio 

bendradarbiavimo tarp mokytojų skatinimas. 

2.12. Mokytojos  Renatos Mečkovskienės dalyvavimas 

tarptautinio ekslibrisų konkurso Trakų istorijos 

muziejuje „Trakų Pusiasalio pilis: vienaragis – 

kultūrinio, istorinio paveldo simbolis“ – vertinimo 

komisijos darbe (pirmininkė). 

2020-12 Renata Mečkovskienė 

 

 

Trakų istorijos 

muziejus 

Moksleivių pasiekimų/ gebėjimų vertinimas. 

2.13. Metodinis pranešimas. Tema –  „Koncertmeisterio 

darbas, dirbant nuotoliniu būdu“. 

2020-12-03 Rasa Kanišauskaitė 

 

Trakų meno mokykla 

Dalinimasis pedagogine patirtimi. Dalykinio 

bendradarbiavimo tarp mokytojų skatinimas. 

2.14. Atvira pamoka. Tema – tikslinama 2021-01 Ieva Kašėtienė 

 

Trakų meno mokykla 

Dalinimasis pedagogine patirtimi. Dalykinio 

bendradarbiavimo tarp mokytojų skatinimas. 

2.15. Profesinio bendradarbiavimo diena „Draugystės 

tiltai“. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų 

mokyklos mokytojų metodinės konsultacijos su 

Trakų meno mokyklos mokiniais ir mokytojais. 

2021-02-05 I. Tijūnėlienė 

R. Čiupkovas 

A. Mišeikis 

R. Kanišauskaitė 

L. Bakučionienė 

N. Mišeikienė 

 

Trakų meno mokykla 

Dalinimasis pedagogine patirtimi. Dalykinio 

bendradarbiavimo tarp mokytojų skatinimas, 

kolegialus mokymasis, mokytojų profesinei 

veiklai reikalingų žinių bei praktinių įgūdžių 

gilinimas. 

2.16. Atvira pamoka. Tema –  „Ansambliškumo 

problemų sprendimas fortepijono pamokoje“. 

2021-04-05 Rasa Kanišauskaitė 

 

Trakų meno mokykla 

Dalinimasis pedagogine patirtimi. Dalykinio 

bendradarbiavimo tarp mokytojų skatinimas. 

2.17. Metodinis pranešimas ,,Mokinių grojimo akordeonu 

tobulinimas laikantis psichofizinės vienovės 

principo“. 

2021-04 Vaida Baronienė Mokytojų profesinei veiklai reikalingų žinių 

bei praktinių įgūdžių gilinimas. 



2.18. Projektas „Tarpusavio ugdomasis konsultavimas“. 

Respublikinių smuiko, fleitos, fortepijono 

tarpusavio ugdomojo konsultavimo grupių kūrimas 

ir veiklos koordinavimas. 

Visus metus 

 

Ieva Tijūnėlienė 

Ieva Kašėtienė 

Rasa Kanišauskaitė 

 

 

Ugdymo srities dalyko problemų 

sprendimas,  mokytojų profesinei veiklai 

reikalingų žinių bei praktinių įgūdžių 

gilinimas. Dalykinio bendradarbiavimo tarp 

mokytojų skatinimas, kolegialus 

mokymasis. 

2.19. Tarptautiniai meistriškumo ir kvalifikacijos 

tobulinimo kursai bei muzikos festivalis „Trakų 

fanfarinė savaitė”. 

2021-07-26/2021-

08-01 

Neringa Mišeikienė 

Arvydas  Mišeikis 

Rokas  Podelis  

Valentas Marozas 

 

 

 

 

Trakų meno mokykla 

Mokytojų profesinei veiklai reikalingų žinių, 

bendrųjų gebėjimų ir praktinių įgūdžių 

gilinimas. 

Ugdymo srities dalyko problemų 

sprendimas. 

Projekto dalyvių mokinių ir mokytojų 

bendradarbiavimo skatinimas ir visų proceso 

dalyvių motyvacijos didinimas. 

3. Kvalifikacijos tobulinimas (asmeninis, grupinis) 

3.1. Nuolatinis mokytojų kvalifikacijos tobulinimas 

(dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose, mokymuose, profesinės literatūros 

skaitymas). 

Visus metus Visi mokytojai 

2020-2021 m. m 

 

Mokytojų profesinei veiklai reikalingų žinių, 

bendrųjų gebėjimų ir praktinių įgūdžių 

gilinimas. 

 

4. Veiklos analizė (nacionalinių, tarptautinių tyrimų rezultatų aptarimas, konkursų rezultatų analizė) 

4.1. Mokinių dalyvavimo įvairiuose tarptautiniuose ir 

respublikiniuose meniniuose forumuose rezultatų 

analizė, uždaviniai ateičiai. 

2021 m. rugpjūtis Neringa Mišeikienė 

 

 

Trakų meno mokykla 

Mokytojų vertingos patirties sklaida. 

Mokiniai - respublikinių ir tarptautinių 

konkursų-festivalių laureatai, diplomantai, 

aktyvūs dalyviai. 

 
 

 


