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  10 Priedas  

  

 PATVIRTINTA  

 Vilniaus Algirdo muzikos  

 mokyklos direktoriaus 

 2021 m. gruodžio 31 d. 

 įsakymu Nr. V – 82 

 

VILNIAUS ALGIRDO MUZIKOS MOKYKLA 

 

MUZIKOS TEORIJOS METODINĖS GRUPĖS  

 

VEIKLOS PLANAS 

 

2022 m. 

 

Tikslas – teorijos mokymą sieti su praktika – projektais ir kt. renginiais siekti kuo daugiau mokinių 

įtraukti į bendrą veiklą, skatinti ne tik domėtis solfedžio ir muzikos istorija, bet ir atskleisti vaikų 

individualius gebėjimus mokantis muzikos teorijos dalykų.  

 

Metai, 

mėnuo 

Renginys Atsakingi asmenys 

2022 m. 

sausis 

 

Muzikos teorijos metodinės grupės susirinkimas – pirmojo 

pusmečio mokinių pasiekimų aptarimas, 2022 metų veiklos ir 

renginių aparimas. 

L.Tomkevičienė, 

M.Uleckienė, R.Bernatonytė, 

Muzikos teorijos metodinės 

grupės mokytojai 

 

vasaris 

 

 

1. 2022-02-10  Integruota muzikos istorijos pamoka 5 kl. 

apie lietuvių liaudies instrumentus. 

2. 2022-02-25 Barokinės muzikos koncerto vedimas ir 

įforminimas Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 

salėje (A.Liasienės rengiamo koncerto) 

B.Jurkonytė 

 

B.Jurkonytė 

 

kovas 1. Diktantų konkursas „Ritmas ir melodija“ 2022-03-25 

 

2 Solfedžio IV klasės žinių patikrinimo užduočių 

pristatymas (metodinės grupės susirinkimo metu) 

3. Pasiruošimas ir organizaciniai darbai Respublikinio 

solfedžio dalyko mokinių kompetencijų ugdymo 

projekto-konkurso „Natų kraitelė 2022“ 

R.Bernatonytė 

 

Metodinės grupės mokytojai 

 

G.Rastenytė-Mališauskienė 

balandis 1. Respublikinis solfedžio dalyko mokinių kompetencijų 

ugdymo projektas-konkursas „Natų kraitelė 2022“.  2022-04-09 

 

2. Seminaras muzikos mokyklų mokytojams „Džiazo muzikos 

atlikimo aspektai" 2022-04-25 

 

G.Rastenytė-Mališauskienė 

 

 

J.Grinevič-Tankeliun 

gegužė Susirinkime svarstytini (aptartini) klausimai: 

- Neatsiskaičiusių teorijos dalykų kurso mokinių 

sąrašo sudarymas; 

- Baigiamųjų solfedžio egzaminų bei muzikos 

istorijos VII kl. mokinių žinių patikros rezultatų 

aptarimas. 

- Solfedžio programos I-IV klasėms. 

- Solfedžio programos V-VI klasėms  

 

 

D.Rakšnienė 

L.Tomkevičienė, 

M.Uleckienė 

J.Grinevič-Tankeliun 

B.Jurkonytė  

V.Jakštienė 

G.Savinienė 

R.Svirskienė 

R.Bernatonytė 
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birželis   Respublikinė konferencija „Dabarties iššūkiai ir ateities 

perspektyvos".2022-06-06 

 

Konferencijos organizavimo 

darbo grupė: 

L.Tomkevičienė 

M.Uleckienė 

B.Jurkonytė 

V.Jakštienė 

 

 

 

rugsėjis 1. Susirinkime svarstytini klausimai: 

- Muzikos teorijos metodinės grupės veiklos plano 

aptarimas (papildymas); 

- Neatsiskaičiusių praėjusių mokslo metų teorijos 

dalykų kurso mokinių sąrašo aptarimas, atsiskaitymų 

termino nustatymas 

 

L.Tomkevičienė 

R.Bernatonytė 

Muzikos teorijos metodinės  

grupės mokytojai 

 

 

 

spalis  Projektas kartu su bendro ugdymo mokyklomis „Muzikos 

terminų paslaptys“ 2022-10-03 

 

 

 

L.Tomkevičienė 

M.Uleckienė 

R.Bernatonytė,  

Muzikos teorijos metodinės 

grupės mokytojai 

 

lapkritis Projekto kartu su bendro ugdymo mokyklomis „Muzikos 

terminų paslaptys“ vykdymas. 2022-11-29 projekto finalo 

koncertas 

 

 

L.Tomkevičienė 

M.Uleckienė 

R.Bernatonytė, 

Muzikos teorijos metodinės 

grupės mokytojai 

gruodis 1. Metodinių priemonių pristatymas 

2. Susirinkime svarstytini klausimai: 

-  Muzikos teorijos metodinės grupės veiklos plano 2023 m. 

sudarymas; 

- Muzikos teorijos metodinės grupės veiklos ataskaita 

Metodinės grupės mokytojai 

L.Tomkevičienė 

Muzikos teorijos metodinės 

grupės mokytojai 

R.Bernatonytė 

 

 

 

 

Muzikos teorijos metodinės grupės pirmininkė                      Rūta Bernatonytė 


