TEATRO, ŠOKIO IR MUZIKOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PROGRAMA
2022 m.
Metų veiklos prioritetai:
1. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas.
2. Mokymo veiklos diferencijavimas ir individualizavimas.
3. Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas pamokoje.
4. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.
Programos uždaviniai :
1. Kartu su KRŠC organizuoti tradicinius bei rengti naujus įtraukius meninio ugdymo konkursus.
2. Tobulini meninio ugdymo mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas dalijantis gerąja patirtimi bei dalyvaujant kvalifikacijos kėlimo
seninaruose ir kituose renginiuose.
Eil.
Renginio/priemonės pavadinimas
Data
Laukiamas rezultatas
Atsakingas
Nr.
1.
Muzikinė viktorina „Muzikinė pavasario 2022 m.
Muzikos mokytojai sudarys viktorinos
Kauno r. muzikos mokytojų
puokštė“ 5-6 kl.
balandžio 26 d. klausimus, dalinsis gerąja patirtimi ir
metodinės grupės narės: Eglė
pasisems praktinės patirties, sudarant užduotis Veržienė
ir
Regina
„Kahoot“ virtualioje aplinkoje
Bagdonavičienė.
Mokiniai sudalyvavę virtualioje viktorinoje
pagilins muzikines žinias, o dirbdami
komandoje sustiprins tarpusavio ryšį.
2.
Festivalis „Muzikuok su šeima“
2022 m.
Mokiniai muzikuodami su šeimos nariu
Kauno r. muzikos mokytojų
5-10 kl.
Gegužės 9-11 d. puoselės šeimyninio muzikavimo tradicijas,
metodinė grupė: Eglė Veržienė
Nuotoliniu
ansambliškumą, sustriprins tarpusavio ryšį ir
ir Regina Bagdonavičienė.
būdu
pateiks žiūrovų bei klausytojų auditorijai
muzikinį pasirodymą kaip glaudaus
bendradarbiavimo rezultatą.

Eil.
Nr.
3.

4.

5.

6.

Renginio/priemonės pavadinimas

Data

Dainuojamosios poezijos festivalis 9-12
kl.

2022 m. kovo 4
d. Kauno r.
Garliavos J.
Lukšos
gimnazijoje

Mokiniai atskleis savo kūrybiškumą,
susipažins su kitais kuriančiais mokiniais,
populiarins dainuojamosios poezijos žanrą.

Kauno rajono švietimo centras ir
Kauno r. Garliavos Juozo
Lukšos gimnazija

Projektas „Ekspedicija po muzikuojantį
Kauno rajoną“ 5-10 kl.
Su mokyklų mokinių taryba dalintis info
Miglė Trainienė, bus veiklos
mokiniams Aprašas??surasti formą
Integruotas lietuvių k. bei muzikos
projetas „Žiemos trioletas-daina“
7 kl. -8 kl.

2022 m.
vasariogruodžio mėn.
Nuotoliniu
būdu
2022 m.
gruodžio mėn.

Mokiniai susipažins su savo apylinkėje
(Kauno r.) esančiais įvairiais muzikuojančiais
kolektyvais bei muzikiniais renginiais ir juos
pristatys Kauno r. bendruomenei virtualioje
aplinkoje sukurdami filmuką apie juos.
Pritaikę trioleto kūrybos principus, mokiniai
sukurs dainą apie žiemą, kuri bus pristatyta
virtualioje knygoje „Book creator“

Kauno r. muzikos mokytojų
metodinė grupė.

Sklandus veiklų organizavimas.

Eglė Veržienė

Metodinio būrelio pasitarimai

2022 m.
03/09/11

Laukiamas rezultatas

Atsakingas

Kauno r. muzikos mokytojų
metodinė grupė bei kviestinė
lietuvių kalbos mokytojų grupė

Metodinio būrelio pirmininkė:
Muzikos mokytoja metodininkė Eglė Veržienė
Nariai: Ligita Zavadzkienė, Elena Vainiūnaitė, Aušra Tamėnienė, Virginija Skiparienė, Regina Staniulienė

