
KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRAS 

 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO  2016 M.  VEIKLOS 

PLANAS 

 

Tikslas – kryptinga meninio ugdymo mokytojų metodinė veikla, profesinių žinių, pozityvios darbo 

patirties sklaida. 

Uždaviniai:  

1. Organizuoti respublikinę meninio ugdymo mokytojų teorinę-praktinę konferenciją. 

2. Ieškoti naujų bendravimo, bendradarbiavimo formų ir būdų, siekiant užtikrinti sąveiką tarp 

meninio ugdymo mokytojų, pedagogų, ir kitų specialistų. 

 

Eil. 

Nr. 
                Priemonės 

                     

  Data 

    
   Atsakingas 

 

  Numatomas 

     rezultatas 

 

     I. Metodinio būrelio posėdžiai 

 

 

1. I pusmečio renginių aptarimas. 

Vaiko muzikinės veiklos pasiekimų 

vertinimas. 

 

 Sausis Nijolė 

Pranevičienė 

Rūta 

Budinavičienė 

Parengti numatomų 

kultūrinių renginių 

scenarijai, aptarti 

organizaciniai darbai. 

Efektyvesnis muzikinės 

veiklos dokumentų 

valdymas.   

 

2. Metodinio būrelio 2016 m. veiklos 

analizė ir 2017 m. veiklos plano 

numatymas. 

 Lapkritis Nijolė 

Pranevičienė 

Kokybiškas užplanuoto 

darbo atlikimas. 

 

     II. Metodiniai susirinkimai 

 

 

1. Meninės raiškos priemonių panaudojimo 

galimybės pažintiniame vaikų 

ugdyme(si). 

Edukacinis – kultūrinis renginys 

„Pėdinam po  Klaipėdą“ 

(D. Šeštokienė, J. Zbarauskienė). 

 Vasaris Nijolė 

Pranevičienė 

Įgis žinių apie  

Klaipėdos miesto 

istoriją, architektūrą, 

puoselėjant vaikų 

pažintinę patirtį. 

 

2. Muzikos, judesio, vaidybinės  raiškos 

galimybės puoselėjant vaikų muzikinę 

patirtį.  

Muzikinis spektaklis „Skaitymas“.  

(G. Novickaja). 

 Kovas Nijolė 

Pranevičienė 

Įgis žinių apie muzikos, 

judesio, vaidybinės  

raiškos galimybes, 

puoselėjant vaikų 

muzikinę patirtį. 

 

3. Klasikinės muzikos svarba puoselėjant 

prigimtinį vaiko muzikalumą. Pirma 

pažintis su klasika. 

(N. Pocienė). 

 Gegužė 

 

 

Nijolė 

Pranevičienė 

Įgis žinių apie klasikinės 

muzikos įtaką 

puoselėjant prigimtinį 

vaiko muzikalumą. 

 

4. Edukacinės aplinkos įtaką ugdant vaiko 

pažintines ir kūrybines galias.  

Senoviniai lietuvių liaudies instrumentai. 

(R. Čipkuvienė). 

 Rugsėjis Nijolė 

Pranevičienė 

Įgis žinių apie 

edukacinės aplinkos 

įtaką supažindinant 

vaikus su senoviniais 

lietuvių liaudies 

instrumentais. 

 



5. 1. Metodinio būrelio 2016 m. veiklos 

ataskaita. 

2. 2017 m. metodinio būrelio veiklos 

planavimas. 

 

 Gruodis Nijolė 

Pranevičienė 

Daiva Šilinskienė 

1. Parengta 2016 m. 

metodinio būrelio 

veiklos ataskaita. 

2. Parengtas 2017 m. 

metodinio būrelio 

veiklos planas. 

 

     III. Gerosios patirties sklaida 

 

 

1. Šiuolaikinių švenčių organizavimas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.  

Atviras renginys – muzikinė pramoga 

„Moliūgų šventė“. 

(N. Griško). 

 Spalis 

 

Nijolė 

Pranevičienė 

Kūrybinės patirties 

sklaida. 

 

2. Netradiciniai  metodai ir būdai 

muzikinėje veikloje. 

Atvira veikla „Labas rytas“. 

(D. Gasiūnaitė–Šeštokienė). 

 Lapkritis Loreta 

Aukštuolienė 

Nijolė 

Pranevičienė 

Kūrybinės patirties 

sklaida. 

 

3. Vietos bendruomenės (vaikų, tėvų, 

pedagogų) bendradarbiavimo 

puoselėjimas. 

Atvira veikla „Kaip gera pabūti visiems 

kartu“ . 

(Ž. Kazlauskienė, A. Paldavičienė). 

 Balandis Nijolė 

Pranevičienė 

 

Pasidalins vietos 

bendruomenės 

bendradarbiavimo 

rezultatais. 

 

4. Naujų bendravimo, bendradarbiavimo 

formų ir būdų sklaida.   

Atviras kultūrinis renginys „Skambantis 

ruduo“. 

(D. Gasiūnaitė–Šeštokienė, M. 

Bračkienė, L. Safronova). 

Spalis Nijolė 

Pranevičienė 

 

Kūrybinės patirties 

sklaida. 

 

   IV. Kiti renginiai  

1. 

 

 

 

 

Respublikinė meninio ugdymo mokytojų 

teorinė-praktinė konferencija 

„Muzikinio ugdymo realijos 

ikimokykliniame amžiuje: praktinė 

patirtis“. 

 

 Lapkritis 

 

 

 

Nijolė 

Pranevičienė ir 

metodinio būrelio 

nariai 

 

Skleis gerąją 

pedagoginę patirtį, 

dalinsis profesinėmis 

žiniomis, kūrybiškomis 

ugdymo idėjomis. 

 

2. Koncertas „Ein  saulelė apie dangų“, 

skirtas Kovo 11-ąjai paminėti. 

 

Kovas Daiva Šilinskienė 

Nijolė 

Pranevičienė 

 

Vaikų kūrybiškumo ir 

sceninės kultūros 

ugdymas , kūrybinio 

bendradarbiavimo tarp 

kolektyvų ir jų mokytojų 

skatinimas. 

3. Renginys „Vaikyste, nusijuok“, skirtas 

Tarptautinei Vaikų gynimo dienai 

paminėti.  

 

 

 Birželis 

 

Nijolė 

Pranevičienė 

Regina Bočkienė 

Emociškos, 

sociokultūrinės aplinkos 

kūrimas bei sąlygų 

sudarymas vaikų 

kūrybinei raiškai. 



4. Kultūrinė – edukacinė išvyka į Rokiškį. 

 

 Birželis Daiva Šilinskienė 

Loreta 

Aukštuolienė 

 

Bendrakultūrinės 

kompetencijos 

plėtojimas. 

 V. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis  

1. Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros 

centro Žvejų rūmų bendruomenės namai 

 

 

 

Nijolė 

Pranevičienė 

Bendradarbiavimas 

miesto renginiuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė                                                                        Nijolė Pranevičienė 

 


