TAURAGĖS MENO MOKYKLOS
2021 M. LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLŲ PLANAS

Data

Veiklos pavadinimas

Vieta

Atsakingas asmuo

1-9

TMM
mokytojų
dalyvavimas
nuotoliniuose
mokymuose,
kursuose, seminaruose

Virtuali erdvė

TMM mokytojai,
administracija

3

10.00

Dalyvavimas
konferencijoje
„Emocinio intelekto ugdymas: kaip
muziejaus edukacinės praktikos
padeda gerinti psichologinę ir
emocinę būklę“

Virtuali erdvė

V.Karbauskienė
J.Navickienė
J.Ogintaitė
I.Petraitienė

4

13.00

Pilies
korpuso
mokytojų
susirinkimas-mokymai
„TAMO
dienyno diegimas TMM: duomenų
sisteminimas, mokinių duomenų
klasifikavimas“

Komunikacijos
kabinetas

TMM administracija,
mokytojai

6

17.00

Tauragės
rajono
moksleivių
draugijos „Asorti“ orientacinės
varžybos „Pažink Tauragę 2021“

Tauragės miestas

„Asorti“
TAJE

8

13.00

TMM pedagogų tarybos posėdis

Virtuali erdvė
(ZOOM)

TMM administracija,
mokytojai

10

15.45

Dailės ir technologijų mokytojų
metodinės grupės susirinkimas

Metodinis
kabinetas

A.Paulauskienė ir
darbo grupės nariai

11

12.00

Dalyvavimas
nuotoliniame
seminare
„Refleksija-tiesiausias
kelias į tarpusavio ryšio stiprinimą
tarp mokytojo ir ugdytinio“

Virtuali erdvė

J.Kazlauskienė
S.Geštautienė
I.Petraitienė

13-14

Derinama

Dalyvavimas Lietuvos mėgėjų
teatrų
apžiūroje-baigiamojoje
šventėje „Atspindžiai“

Birštonas

J.Kazlauskienė

Pagal
konkurso
nuostatus

Dailės klasių ir dailės studijų
moksleivių
dalyvavimas
tarptautiniame vaikų ir jaunimo
meninės kūrybos darbų konkurse
„Kalėdinis atvirukas“.
Organizatorius: Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centras

Vilnius

V.Karbauskienė
J.Navickienė
J.Ogintaitė

Iki 16

Laikas

08.30

Dalyvavimas XXVII Žemaitijos
muzikos ir meno mokyklų bei
Stasio Šimkaus konservatorijos
fortepijono
mokytojų
konferencijoje,
kvalifikaciniame-metodiniame
seminare
„Pianistų
ruošimas
konkursams.
Atlikėjo
individualybės, kūrybiškumo
ir muzikinio skonio ugdymas“

Koncertų salė

14.00

Dalyvavimas
nuotolinėje
konferencijoje „Ypatingų vaikų
ugdymas: kaip įgyti drąsos?“

Virtuali erdvė

J.Kazlauskienė
A.Vilkauskienė

08.00

Metodinis-pažintinis
vizitas
Jurbarko Antano Sodeikos meno
mokykloje.
Bendradarbiavimo
sutarties pasirašymas.

Jurbarkas

TMM administracija

09.00

TMM pučiamųjų instrumentų
orkestro „Tauras“ dalyvavimas
XXI-jame Lietuvos pučiamųjų
orkestrų čempionate

Palanga

T.Geštautas
A.Petraitis
S.Geštautienė

20

10.00

Vokalinio meno studijos „Adagio“
solistų dalyvavimas IV–ajame
tarptautiniame vaikų ir jaunimo
populiariosios muzikos festivalyjekonkurse „Maestro ruduo 2021“

Plungė

A.Dambrauskienė

22

12.00

TMM
kalėdinio
koncerto
organizavimo darbo grupės narių
pasitarimas

Muzikinis
korpusas,
29 kabinetas

A.Petraitis,
darbo grupės nariai

23

18.00

Tradicinių kanklių ansamblio bei
dainavimo studijos „Popuri“ narių
dalyvavimas Tauragės kultūros
centro Norkaičių tradicinių amatų
ir
etnokultūros
centro
organizuojamame knygos „Oi, aš
dainuorius,
aš
dainuorelis“
pristatymo renginyje

Norkaičių
tradicinių amatų
ir etnokultūros
centras

L.Rudminienė
G.Venckaitienė

Iki 24

Darbo metu

Vykdoma
TMM
mokinių
individualios pažangos stebėsena

Klasės ir kabinetai

TMM mokytojai,
administracija

25

13.00

Dalyvavimas
nuotoliniame
seminare
„Nerimo
įveikimo
metodai pedagoginiame darbe“

Virtuali erdvė

S.Geštautienė
I.Petraitienė

17

18

19

20

26

09.00

TMM METODINĖ DIENA.
Edukacinis-pažintinis
vizitas
Tauragės STEAM centre („STEAM

Tauragės STEAM
centras,
Norkaičių
tradicinių amatų

G.Bartušis

galimybės
meninio
ugdymo
procese“).
Edukacija „Advento vaininkas“
Norkaičių tradicinių amatų ir
etnokultūros centre

ir etnokultūros
centras

TMM mokytojai,
administracija

10.00

Dalyvavimas seminare „Įvairių
populiariosios muzikos žanrų ir
stilių muzikos kūrinių atlikimo
technikos
ir
interpretavimas
dainuojant“

Virtuali erdvė

A.Dambrauskienė

18.00

TMM
moksleivių
koncertinis
pasirodymas projekto „Muzikiniai
rudenys“ koncerte kartu su Šiaulių
kameriniu orkestru

Tauragės
kultūros rūmai

TMM mokytojai,
administracija

Visą mėnesį

Lietuvos
Respublikos
dailės
mokytojų
tapybos
plenero
Ukmergėje virtualios parodos
kataloge „Ukmergės diena-2021“
eksponuojami
dailės
klasių
mokytojų darbai

Virtuali erdvė

V.Karbauskienė
J.Navickienė

Derinama

Tikslinama

Darbo grupės narių susirinkimas
dėl TMM šventinio baigiamojo
apdovanojimų
renginio
organizavimo

Derinama

J.Kazlauskienė
darbo grupės nariai

Visą mėnesį

Darbo
metu

Pirmus metus TMM lankančių
mokinių
adaptacijos
patikraanalizė

Klasės ir kabinetai

S.Geštautienė
I.Petraitienė

Visą mėnesį

Darbo metu

Anketinė apklausa
„Mokinių
ap(si)rūpinimas
instrumentais“.
Duomenų analizė.

Klasės ir kabinetai

S.Geštautienė
I.Petraitienė

26

30

