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KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MUZIKOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

VEIKLOS PLANAS 2022–2023 M. M. 

 

Tikslas – Kokybiško ir šiuolaikiško muzikinio ugdymo užtikrinimas bendrojo ugdymo muzikos ir neformaliojo vaikų švietimo pamokose. 

Uždaviniai:  

 Tobulinti muzikos pedagogų kompetencijas; 

 Užtikrinti organizuojamų tradicinių renginių tęstinumą ir inicijuoti naujus meninius-kūrybinius projektus; 

 Kurti bendradarbiavimo kultūrą mieste ir respublikoje. 

Prioritetinės veiklos kryptys: 

 pasirengimas atnaujinto ugdymo turinio kokybiškam įgyvendinimui; 

 pasirengimas visapusiškai įgyvendinti traukųjį ugdymą. 

Planuojamos veiklos: 
 

Eil. 

Nr. 

Veiklų pavadinimas 

 

Data Vieta Atsakingi asmenys 

1. Kauno miesto bendrojo ugdymo  mokyklų muzikos mokytojų 

metodinio būrelio posėdis „Dėl 2022 metų Kauno miesto bendrojo 

ugdymo mokyklų muzikos mokytojų metodinio būrelio plano 2022–

2023 m. m. parengimo“.  

Rugsėjis–spalis KŠIC Pirmininkė Violeta 

Belevičiūtė 

2. Tarptautinės muzikos dienos paminėjimas Kauno miesto bendrojo 

ugdymo įstaigose. 

Rugsėjo 26–spalio 

1 d. 

Kauno m. bendrojo 

ugdymo įstaigos 

Pirmininkė Violeta 

Belevičiūtė, metodinio 

būrelio nariai 

3. Dalyvavimas LMTA Klaipėdos fakultete metodiniame renginyje 

„Kūrybinė vaikų choro laboratorija“. 

Lapkričio 25–26 d. LMTA Klaipėdos 

fakultetas 

Pirmininkė Violeta 

Belevičiūtė, metodinio 

būrelio nariai 
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4. Kalėdinių / Adventinių giesmių festivalis. Gruodžio 16–18 d. Rotušės aikštė Pirmininkė Violeta 

Belevičiūtė, metodinio 

būrelio nariai 

5. XI Lietuvos mokinių muzikos olimpiados I (mokyklos) turas. Gruodžio–sausio 

mėn. 

Kauno miesto 

ugdymo įstaigos 

Metodinio būrelio 

nariai 

6. XI Lietuvos mokinių muzikos olimpiados II (Kauno miesto) turas. Sausio–vasario 

mėn. 

Kauno „Vyturio“ 

gimnazija 

Pirmininkė Violeta 

Belevičiūtė 

7. Kauno miesto ir rajono mokyklų / gimnazijų mokinių muzikos ir 

šokio festivalis „Valentino ritmai“ . 

Vasario 9 d. Kauno Juozo Urbšio 

progimnazija 

Jurga Daubarienė, 

Algimantas Balčius 

8. XI Lietuvos mokinių muzikos olimpiados III (respublikinis) turas Kovo 4 d.   LMTA Klaipėdos 

fakultetas 

Pirmininkė Violeta 

Belevičiūtė 

9. Protmūšis „Pažink muzikos pasaulį“. Kovo 6–10 d. Kauno Tado 

Ivanausko 

progimnazija 

Jolanta Bernotaitienė, 

Rita Beitnaraitė,  

Giedrė Druskienė 

10. Tarptautinės Europos muzikos dienos ( EuDaMus ) renginiai Kauno 

mieste.  

Kovo 13–8 d. Kauno m. bendrojo 

ugdymo įstaigos 

Pirmininkė Violeta 

Belevičiūtė, metodinio 

būrelio nariai 

11. Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų 

mokinių chorų festivalis „Garsų mozaika“.   

Kovo 15 d. Kauno Juozo Urbšio 

progimnazija 

Jurga Daubarienė, 

Algimantas Balčius 

12. Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų 

mokinių dainos užsienio kalba konkursas „Kalbos melodija“.   

Balandžio 7 d. Kauno Juozo Urbšio 

progimnazija 

Jurga Daubarienė, 

Algimantas Balčius 

13. Kauno miesto ir rajono ugdymo įstaigų mokinių festivalis „Giesmių 

giesmelė – 2023“. 

Balandžio mėn. Kauno „Vyturio“ 

gimnazija 

Pirmininkė Violeta 

Belevičiūtė, metodinio 

būrelio nariai 

14. Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų jaunučių chorų festivalis 

„Tau, mano mamyte – 2023“.  

Gegužės mėn. VDU didžioji salė Pirmininkė Violeta 

Belevičiūtė, metodinio 

būrelio nariai 

15. Lietuvos gimnazijų Albino Petrausko vardo mišrių chorų festivalis 

„Dainuok ir keliauk – 2023“. 

Gegužės mėn. Kauno „Vyturio“ 

gimnazija 

Pirmininkė Violeta 

Belevičiūtė, metodinio 

būrelio nariai 

16. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojų 

metodinio būrelio narių edukacija – išvažiuojamasis posėdis. 

Gegužės–birželio 

mėn. 

Numatyta edukacijos 

vieta 

Pirmininkė Violeta 

Belevičiūtė 
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 Miesto muzikos mokytojų profesinių ir asmeninių kompetencijų  tobulinimas seminaruose, mokymuose, praktikumuose, atliepiant numatytas 

prioritetines veiklos kryptis (KŠIC mėnesio planas); 

 Aktyvus dalyvavimas miesto ir respublikiniuose metodiniuose renginiuose, konferencijose , praktikumuose ir kt. (KŠIC, LMMA, NŠA planas); 

 Gerosios patirties sklaida (atviros pamokos, metodinės rekomendacijos, skaitmeninių priemonių kūrimas ir dalijimasis.  KŠIC  planas); 

 Įtraukiančių veiklų, konsultacijų, mokymų, renginių organizavimas, atliepiant Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojų 

poreikius. 

 
     

 

 

 

PRITARTA  

Kauno miesto bendrojo ugdymo muzikos mokytojų metodinio būrelio  

2022 m. spalio 11 d. posėdžio protokolu Nr. 1 


