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NEMENČINĖS MUZIKOS MOKYKLOS GABIŲ MOKINIŲ
UGDYMO TVARKOS APRAŠAS 2018-2020 METAMS
I. BENDROJI DALIS
1. Gabių mokinių ugdymo programa (toliau programa) parengta remiantis Nemenčinės
muzikos mokyklos 2015-2018 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Vilniaus r. savivaldybės
tarybos 2013 . gegužės 14 d. Nr. A27(20)-101.
2. Programos paskirtis – gabių mokinių ugdymas.
II. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Tikslas - atsižvelgiant į jų individualius poreikius, užtikrinti gabių mokinių ugdymo
sistemiškumą ir nuoseklumą.
4. Uždaviniai:
4.1. Suteikti mokytojams specialių profesinių kompetencijų darbui su gabiais mokiniais;
4.2. Identifikuoti gabius mokinius;
4.3. Išplėtoti ir individualizuoti gabių mokinių ugdymo formas;
4.4. Organizuoti gabių mokinių skatinimo priemones.
III. NUMATOMI REZULTATAI
5. Mokytojai įgys specialių profesinių kompetencijų darbui su gabiais mokiniais.
6. Mokytojų taryba priims sprendimą, dėl identifikavimo gabių mokinių.
7. Mokiniams pagal individualius gabumus bus sudarytos sąlygos pasirinkti
pageidaujamus ugdymo programų modulius, lankyti konsultacijas, dalyvauti seminaruose,
konkursuose, konferencijose. Mokiniai pasirinks siūlomus ugdymo programų modulius, lankys
konsultacijas.
8. Bus organizuotos įvairios gabių mokinių skatinimo formos.
I.

LĖŠŲ POREIKIS

9. Programa finansuojama, atsižvelgiant į mokyklos galimybes, iš mokinio krepšelio lėšų,
savivaldybės biudžeto, projektų ir privačių rėmėjų lėšų.
II.
Eil.
Nr.

1.

Priemonės pavadinimas
Projekto „Gabių ir
talentingų vaikų
ugdymas“

Data

2018 m.

VEIKLOS TURINYS
Vykdytojai

Vaida
Vanagaitė

Laukiami rezultatai
Mokytojai įgys
specialių profesinių
kompetencijų darbui
su gabiais mokiniais

2

2.

3.

Konsultacijos su
LTMA, M.K.
Čiurlionio menu
mokykla, Vilniaus
Tallat – Kelpšos
konservatorija
B.Dvariono DDM dėl
gabių mokinių
atpažinimo ir darbo su
jais

Gabių mokinių
atpažinimo tvarkos
aprašo parengimas

Visus
2018 2019
mokslo
metus

2018 m.
birželio
mėn. bus
parengtas
“Gabių
mokinių
ugdymo
tvarkos
aprašo
projektas,
kuris bus
aptartas
Mokytojų
tarybos
posėdyje.

4.

Pirminis gabių mokinių
testavimas

2018 m.
gegužės
mėn.

1.

Dalykų modulių
meninio ugdymo
programų pateikimas

2019 m.
birželio
mėn.

2.

Dalykų modulių
programų, skirtų
gabiems mokiniams
įgyvendinimas

20182020 m.

Eil.
Nr.
3.

Priemonės pavadinimas
Konsultacijų gabių
mokinių ugdymui

Data
2018 2020 m.

Liudmila
Korneva,
Ramūnas
Juknevičius
Juliana
Danielienė
Valerijus
Petrovičius

Bendradarbiaujant su
M.K.Čiurlionio meno
mokykla Gabių
menui ugdymo
centre, LTMA bus
atpažinti gabūs
mokiniai ir parengtos
rekomendacijos bei
praktiniai užsiėmimai
jų ugdymui ir
konkursinių programų
atlikimo meno
konsultavimui.
Bus parengtas ir
patvirtintas “Gabių
mokinių atpažinimo
tvarkos aprašas”

Direktorė
Petrutė
Pocienė

Bus atlikti gabių
mokinių intelektinių
gebėjimų,
kūrybiškumo testai.
Atrinkti mokiniai
pagal meninius
Ramūnas
gebėjimus ir
Juknevičius
pasiekimus,
vadovaujantis “Gabių
mokinių atpažinimo
aprašu” bus įtraukti į
konkursų ir festivalių
dalyvių anketas
Bus parengtos ir patvirtintos dalykų
gabių mokinių modulių programos
Bus parengtos ir įgyvendintos
akordeono, fortepijono, smuiko,
pučiamųjų muzikos instrumentų ir
teorinių grupinių dalykų modulių
programos, skirtos gabiems mokiniams
Laukiami rezultatai
Mokiniai dalyvaus konkursuose,
festivaliuose, koncertuos įvairiose

3
organizavimas:
fortepijono, akordeono,
smuiko, pučiamųjų
muzikos instrumentų
dalykų

4.

Projektų, skirtų
akademiniai sričiai
gabiems mokiniams
parengimas ir
įgyvendinimas

5.

Mokinių rengimas
konkursams
festivaliams
konkursams,
konferencijoms

6.

7.

Eil.
Nr.

1.

2.

Mokinių praktinių darbų pristatymas
mokyklos
bendruomenei „Menas
ir gyvenimas“
Informacijos suteikimas
ir mokinių skatinimas
įsitraukti į mokyklų
veiklą, tarptautinius
interneto projektus
Priemonės pavadinimas
Akordeono muzikos
festivalis “Pavasario
spalvos”
Smuiko muzikos
festivalis “Jaunojo
smuikininko valanda”
Išvyka į LTMA,
Kongresų rūmus,
Mokytojų namus,
M.K.Čiurlionio namus,
Vilniaus Tallat –
Kelpšos konservatoriją.

meno institucijose.

20182020 m.

20182020 m.

20182020 m.
balandžio
gegužės
mėn.
20182020 m.
Data
20182020 m.
kovo,
balandžio
mėn.
20182020 m.

Kasmet bus parengtas ir įgyvendintas
bent vienas projektas, skatinantis gabių
mokinių kritinį ir kūrybinį mąstymą,
padedantis gilinti dalykines žinias ir
pažinimo kompetencijas. Projekte
kasmet dalyvaus ne mažiau kaip 1 - 2
mokiniai
Gabūs mokiniai dalyvaus
respublikiniuose ir tarptautiniuose
konkursuose , festivaliuose taps
prizininkais, diplomantais, laureatais,
bus vedamos Metodinės pamokos su
LTMA, B.Dvariono DMM ir Vilniaus
Kasmet bus suorganizuota mokinių
praktinių – tiriamųjų darbų
konferencija, kurioje bus pristatyta ne
mažiau kaip 2 mokinių darbai
Ne mažiau kaip 2 mokiniai dalyvaus
projektuose , bus įtraukti į tarptautinių
interneto projektų veiklas
Laukiami rezultatai
Bus pravesti festivaliai Nemenčinės
daugiafunkciniame kultūros centre,
mokyklos koncertinėje salėje ir
išvykose.
Kasmet bus organizuojami festivaliai,
konkursai, seminarai, koncertai miesto
bendruomenei ir mokiniai lankys
koncertus, dalyvaus patys koncertuose

____________________
PRITARTA
Nemenčinės muzikos mokyklos Mokytojų tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 d.
posėdyje (protokolo Nr. 3)

