TAURAGĖS MENO MOKYKLOS
2021 M. BALANDŽIO MĖNESIO VEIKLŲ
PLANAS
Data

Vieta

Atsakingas asmuo

Pagal
nuostatus

Pilies teatro jaunimo grupės
dalyvavimas
virtualiame
respublikiname
vaikų
teatrų
festivalyje
„Teatro
uostas“.
Organizatorius: Klaipėdos vaikų
laisvalaikio centras.

Virtuali erdvė,
youtube kanalas

J.Kazlauskienė

Nuo 2

Darbo metu

Dailės studijos „Koloritas“ narės
Emos
Stumbraitytės
(7m.)
personalinė kūrybinių darbų paroda
„Spalvota svajonė“.

Tauragės
B.Baltrušaitytės
viešoji biblioteka,
Vaikų literatūros
skyrius

J.Ogintaitė

6

11.00

Tauragės
meno
mokyklos
pedagogų tarybos posėdis.

ZOOM platforma

Administracija

Užsiėmimų
metu

Dainavimo studijos „Popuri“ solistų
dalyvavimas Lietuvos vaikų ir
moksleivių lietuvių liaudies kūrybos
atlikėjų konkurso
„Tramtatulis-2021“
savivaldybės
lygmens rate.

Virtuali erdvė,
youtube kanalas

G.Venckaitienė

11.00

El.dienyno VERITUS naudojimo
galimybių pristatymas Tauragės
meno mokyklos bendruomenei.

ZOOM platforma

Administracija

14.00

Šokių studijų vadovės dalyvavimas
virtualiame pristatyme-seminare
„Šokis kaip dialogas pamokose“.

Virtuali erdvė

I.Gedminienė

16.00

Gitaros
klasės
mokinių
dalyvavimas
Klaipėdos
vaikų
laisvalaikio centro
IV-ajame
respublikiniame
festivalyje
„Gintarinė gitaros styga-2021“.

Virtuali erdvė

J.Jankauskas

11.00

El.dienyno TAMO
naudojimo
galimybių pristatymas Tauragės
meno mokyklos bendruomenei.

Google Meet

Administracija

17.00

TMM Tarybos posėdis.

Zoom platforma

TMM Tarybos nariai

2

6

Laikas

8

9

Pagal
konkurso
nuostatus

Veiklos pavadinimas

Dainavimo studijos
„Popuri“
solisčių
K.Jankauskaitės
ir
M.Kuperskytės
dalyvavimas
respublikiniame vaikų ir jaunimo

Virtuali erdvė

G.Venckaitienė

šokio, teatro ir muzikos festivalyje
„Vaikai-vaikams" (II-jame ture).

Pagal
konkurso
nuostatus

Technologijų studijos „Kurkime
kartu“ mokinių
dalyvavimas
respublikiniame konkurse „Vaikų
Velykėlės 2021“.

Virtuali erdvė

A.Paulauskienė

Darbo metu

TMM ir moksleivių draugijos
ASORTI paraiškų teikimas Vaikų ir
jaunimo socializacijos (vasaros
poilsio)
programų
rėmimo
konkursui.

Elektroniniai
valdžios vartai

J.Kazlauskienė
I.Petraitienė
I.Mockaitienė

Pagal
konkurso
nuostatus

Dainavimo studijos „Popuri“ solistų
dalyvavimas
IV-jame
respublikiniame solistų ir vokalinių
ansamblių konkurse
„Dainos sparnai“.

Virtuali erdvė

G.Venckaitienė

Pagal
konkurso
nuostatus

Dalyvavimas Plungės M.Oginskio
meno mokyklos organizuojamame
respublikiniame
festivalyje
„Smuikas-mano draugas“. TMM
atstovai: A. Urbutytė, smuikas, 1
klasė; E.Žiliūtė, smuikas, 7 klasė,
A. Trakšelytė, smuikas 5 klasė ir
G. Varškytė, smuikas, 1 klasė.

Iki 15 d.

Pagal
konkurso
nuostatus

Keramikos studijos „Molinukas“ bei
technologijų studijos „Kurkime
kartu“
narių
dalyvavimas
respublikiniame mokinių gamtos
mokslų konkurse
„Mozaika“.
Organizatorius: Klaipėdos vaikų
laisvalaikio centras.

Virtuali erdvė

M.Paukštaitienė
A.Paulauskienė

Iki 15 d.

Užsiėmimų
metu

Keramikos studijos „Molinukas“
mokinių
darbų
konkursas
„Gražiausias Velykinis margutis“

Virtuali erdvė

M.Paukštaitienė

Nuo 15 d.

Užsiėmimų
metu

Virtuali erdvė

J.Navickienė

15-17, 20

Pagal
konkurso
nuostatus

Derinama

A.Dambrauskienė

11

Iki 12

12

14

Dailės
studijos
„Fantazija“
moksleivių M. Lukošaitytės, G.
Jogminaitės,
U.Globytės
dalyvavimas
virtualioje
respublikinėje
kūrybinių
darbų
parodoje-konkurse
„Laumžirgis“.
Organizatorius:
Šiaulių
menų
mokykla

Vokalinio meno studijos „Adagio“,
dainavimo studijos „Žemuogės“
solistų
dalyvavimas
tarptautiniame konkurse „Muzikos
talentų lyga“, Vilnius.

Virtuali erdvė

V.Bartušienė
A.Sanijevienė
L.Bagdonienė

17

Pagal
konkurso
nuostatus

Vokalinio meno studijos „Adagio“,
dainavimo studijos „Žemuogės“
solistų
dalyvavimas
tarptautiniame vokalistų konkurse
„THE BEST“, Latvija-Vokietija.

Virtuali erdvė

A.Dambrauskienė

Dalyvavimas

17

Pagal
konkurso
nuostatus

6-18, 19

Pagal
konkurso
nuostatus

20

Derinama

20

10.00

21

13.00

20-30

Pagal
konkurso
nuostatus

Iki 23

Pagal
konkurso
nuostatus

23

13.00

tarptautinia
me styginių instrumentų jaunųjų
atlikėjų konkurse „Diena su
lietuviška pjese-2021“. TMM
atstovė:
Almina
Trakšelytė,
smuiko 5 klasė. Organizatorius:
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokykla.
Dailės studijos „Kūrybos laisvė“
bei dailės
ir
technologijų
studijos
„Mažoji
mūza“
narių
dalyvavimas
respublikiniame
moki
nių kūrybinių
darbų
konkurse
,,Pravėriau
vario
vartelius“.
Organizatoriai: Salantų meno
mokykla, Kretingos rajonas.
TMM administracijos atstovų
dalyvavimas Tauragės rajono
savivaldybės organizuojamuose
mokymuose
„DVS
kontora
vartotojams“.

Virtuali erdvė

Virtuali erdvė

Microsoft Teams

Už TMM reklamą ir viešinimą
atsakingos
darbo
grupės Zoom platforma
susirinkimas

Aerobikos ir kūno dizaino
studijos vadovės
dalyvavimas
vebinare
„Fizinio
ugdymo
mokytojo pareigos:
ar viską galiu įvykdyti?“
Trimito specialybės 1-os klasės
mokinės
L.Petraityt
ės, dalyvavimas
IIjame
respublikiniame
jaun
ųjų muzikantų konkurse, Kaunas.
Keramikos studijos „Molinukas“
mokinių (SUP) dalyvavimas
socialinio plakato konkurse
„Šalia mūsų ar už sienos?“
Dalyvavimas
VŠĮ
Lazdijų
švietimo
centro
seminare
„Kūrybiškumo jungtys dailės
pamokose“.

Virtuali erdvė

L.Bagdonienė

V.Karbauskienė
I.Ambrozevičienė

Administracija

Administracija,
atsakinga metodinė
grupė

R.Artimavičienė

Virtuali erdvė

R.Kazlauskas

Virtuali erdvė

M.Paukštaitienė

Virtuali erdvė

V.Karbauskienė
I.Ambrozevičienė

9, 23,30

15.00-17.00

Šokių
studijos
vadovės
dalyvavimas virtualiame seminarų
cikle „Augu tam, kad auginčiau
kitą".
Organizatorius:
šokių
mokykla “Way of move“

24-25

26

15.00-17.00

Dalyvavimas MO muziejaus ir
Britų
Tarybos
projekte
„Vizualinio mąstymo mainai
mene: Mokytojų projektas“.
Įvadinis renginys nuotoliniu būdu
Zoom platformoje balandžio 26
d. 15:00 – 17:00 val. Užsiėmimai
pirmadieniais 15:00 – 17:00 val.
Projekto baigiamasis renginys
nuotoliniu būdu vyks birželio 7 d.
– 14:00 – 17:00 val.

Respublikinis
teatralizuotas
muzikos festivalis „ZooMuzika 2021“ Kauno Miko Petrausko
muzikos mokykloje
TMM
atstovai:
K.Matulytė,
G.Gashi, antrasis instrumentas 3
klasė

26

29

09.00

Visą mėnesį

Užsiėmimų,
pamokų metu

Visą mėnesį

Šokių
studijų
vadovės
dalyvavimas
seminarų cikle
„Edukaciniai penktadieniai su
šiuolaikinio šokio asociacija“.

Užsiėmimų,
pamokų metu

Metodinių grupių
susitikimas
dėl
priėmimo

pirmininkų
mokinių

Muzikinių
kolektyvų
pasiruošimas
koncertui
„Muzikuoja
giminaičiai“,
skirtame Šeimos dienai.
Užsiėmimų, pamokų stebėjimas

Virtuali erdvė

I.Gedminienė

Virtuali erdvė

V.Krūgelienė

Zoom platforma

J.Navickienė

Virtuali erdvė

A.Petraitienė

Zoom platforma

Metodinių grupių
pirmininkai,
administracija

Pagal
tvarkaraščius ir
jungtinių
repeticijų grafikus

S.Pumputienė
Darbo grupė

Pagal
tvarkaraščius ir
jungtinių
repeticijų grafikus

Pavaduotojai
Metodininkės

