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3. KANDIDATO PASKUTINIŲ DVEJŲ METŲ VEIKLOS APRAŠYMAS PAGAL 

NUOSTATUOSE NURODYTUS VERTINIMO ASPEKTUS 

 

Laimonas Tamošiūnas nuo 1997 metų dirba Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje muzikos, muzikos 

technologijų ir gitaros mokytoju. 2020-12-15 mokytojui suteikta muzikos mokytojo eksperto 

kvalifikacinė kategorija. 

 

1. Ugdymo(si) organizavimas, atsižvelgiant į įvairius mokinių ugdymosi poreikius, galimybių 

mokiniams dalyvauti ugdymo(si) proceso planavime sudarymas. 

         

L. Tamošiūnas progimnazijoje dirba gitaros mokytoju, vadovauja gitaristų ansambliams, 

šiuolaikiniam muzikavimui K. Orfo instrumentais. Yra sukūręs naujas muzikos technologijų 

programas, kurias sėkmingai įgyvendina jau ketverius metus. Papildoma veikla, išplečianti muzikos 

mokytojo kompetencijas, yra robotika. Per keletą metų pasiekta daug laimėjimų Lietuvoje ir 

užsienyje. L. Tamošiūnas 9 metus dirba J.Janonio gimnazijoje, kur vadovauja muzikuojančio 

jaunimo grupėms, kartu sudarydamas galimybę tęsti muzikinį ugdymą „Juventos“ progimnaziją 

baigusiems mokiniams. Mokytojas pamokų veiklą planuoja remdamasis savo paruoštomis 

programomis: muzikos pažinimo 2-4 kl., muzikavimo K. Orfo instrumentais  3-4 kl., instrumentinės 

muzikos ansamblio 2-4 kl.,  gitaristų ansamblio 5-8 kl., muzikos technologijų  8 kl., robotikos 

būrelio  2-5 kl., individualaus instrumento (gitaros) 1-8 kl., Gitaros studijos I-IV gimnazijos kl. 

Ugdymo procese mokytojas didelį dėmesį skiria individualių mokinių poreikių tenkinimui, 

inovatyvumui, patrauklumui. Siekdamas ugdymo kokybės ir novatoriškumo, pamokose naudoja 

informacines technologijas, taiko ugdymo metodus, kurie skatina mokinius plėtoti savo kūrybinę 

veiklą savarankiškai už institucijos ribų.  

 

Mokytojas yra aktyvus, garsinantis Šiaulių „Juventos“ progimnazijos vardą mieste bei respublikoje: 

pats organizuoja koncertus, dalyvauja su savo ugdytiniais mokyklos, miesto bei respublikos 

konkursuose, festivaliuose, šventėse: 

mailto:juv.rast@mok.splius.lt
mailto:laimonas.tamosiunas@gmail.com


1. Kauno VDU respublikinis skautų dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“ (2020-

01-18), skirtas Lietuvos skautų judėjimo šimtmečiui ir vyriausiojo skautininko F. Šakalio 

atminimui (mok. E. Urbietytė užėmė 1 vietą). 

2. Šiaulių apskrities muzikiniai apdovanojimai „ŠAMA 2019“ (2019-08-14). J.Janonio 

gimnazijos Gitaros studijos grupė pelnė laureato vardą Metų atradimo nominacijoje. 

3. Šiaulių miesto anglų dainos konkursas „Dovanoju tau dainos sparnus“ (2019-04-03). Mok. 

A. Grosaitė užėmė 2 vietą. 

4. Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkursas „Dainų dainelė“. 2019/2020 m. m.  miesto, 

apskrities, televizijos turuose akompanavo mokytojo paruošti mokiniai N. Višniauskas ir I. 

Tautkutė. 

5. Respublikinis prancūzų dainos konkurso finalas Šeduvos gimnazijoje (2019-04-12).  

J.Janonio gimnazijos Gitaros studijos mokiniai užėmė 1 vietą. 

6. Respublikinis E. Mezginaitės dainuojamosios poezijos konkursas Panevėžyje (2019-11-25). 

J.Janonio gimnazijos Gitaros studijos mokiniai pelnė laureato vardą, sudaryta autorinė 

sutartis nufilmuoti ir transliuoti mok. I. Kazlauskaitės sukurtą dainą „Jazzas“. 2020 m. 

sausio mėn. daina įrašyta „Šiauliai gyvai“ projekte. 

7. Dalyvauta festivaliuose: 

 Tarptautinis dainų festivalis Panevėžio. J.Balčikonio gimnazijoje, Lietuvos valstybės 

                     atkūrimo dienai paminėti (2019-02-15); 

  Šiaulių apskrities konkurso Š.A.M.A. dalyvių, jaunimo grupių festivalis-koncertas 

(2020-08-26); 

 Šiaulių apskrities jaunųjų atlikėjų, grupių festivalis-koncertas „Rudens mozaika“ 

(2020-09-11); 

 Tarptautinis projektas - festivalis - koncertas „Europos muziejų naktis 2021“ Šiaulių 

Ch. Frenkelio viloje (2021-05-15); 

 Šiaulių miesto vasaros saulėgrįžos šventė - koncertas (2021-06-23). 

8. Mokytojo parengti mokiniai koncertuoja progimnazijos renginiuose: „Kalėdiniuose 

instrumentinės muzikos koncertuose“, koncertuose „Pavasarinis pasveikinimas“, 

„Kalėdinėje gerumo mugėje“, 8-okų diplomų įteikimo šventėse, koncerte „Grokime kartu“, 

koncerte tarptautinio projekto „Nord Plus“ dalyviams. 

 

2. Vertinimo  metodų,  skatinančių  visų  mokinių  ugdymą(si)  ir  nuolatinę  asmeninę pažangą, 

taikymas. 

 

Vertindamas ugdytinius mokytojas vadovaujasi Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka (dir. įsak. Nr. V-56, 2019-05-10); Šiaulių „Juventos“ 

progimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo 

aprašu (dir. įsak. Nr. V-3, 2017-01-10) ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos muzikos dalykų 

pažangos vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašu (dir. įsak. Nr. V-70, 2020-04-30).  

Planuodamas ugdymą, numato pasiekimų ir pažangos vertinimo formas, būdus, metodus, kuriuos 

aptaria ir derina su mokiniais. Vertina įvairią mokinių veiklą, naudoja kaupiamąjį vertinimą, 

stengiasi mokinius įtraukti į vertinimo ir įsivertinimo procesą ir, aptarus pasiektus rezultatus, 

numatyti tolesnę veiklą. Siekia, kad kiekvienas mokinys patirtų sėkmę ir vertinimas skatintų jo 

motyvaciją. Nurodo būdus esamoms spragoms ištaisyti. Reikiamą vertinimo informaciją pateikia 

kitiems ugdymo proceso dalyviams: administracijai, mokytojams, tėvams. Tėvai apie mokinio 

mokymosi pažangą ar elgesį pamokose yra informuojami per Tamo dienyną, bendraujama tėvų 

susirinkimų metu. Jiems pristatoma muzikos programa, vertinimo sistema, reikalavimai pamokoms, 

pasirodymams. Dalyvaujama individualiuose rudens ir pavasario pokalbiuose bei asmeniniuose 

susitikimuose. Mokinių tėvai dalyvauja žiemos, pavasario bei baigiamuosiuose metų 

atsiskaitymuose – koncertuose. Išklausius mokinių grojimą, kartu aptariami vaikų mokymosi 

rezultatai. 

 



3. Mokytojo vaidmuo diegiant dalyko metodines inovacijas, autentiškos patirties sklaida 

ir pagalba kolegoms, dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose 

projektuose: 

 

L. Tamošiūnas yra aktyvus mokytojas progimnazijoje, mieste, respublikoje, dalyvauja įvairiose 

veiklose, darbo grupėse, teikia įvairiapusę pagalbą kolegoms, skleidžia gerąją patirtį:  

1. Mokytojas yra nuolatinis miesto muzikos olimpiadų organizacinės grupės narys, 2021 m. 

koordinavo nuotolinę IX Lietuvos mokinių muzikos olimpiadą (Šiaulių m. švietimo skyriaus 

vedėjos įsakymas Nr. Š-33, 2021-02-03; Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos Padėkos 

raštas, 2021-03-09).  

 Mokyklos, miesto ir respublikos muzikos olimpiadose mokytojo paruošti mokiniai 

užima aukštas vietas (2019-02-06 Šiaulių miesto mokinių muzikos olimpiadoje mok. 

E. Urbietytė užėmė 2 vietą, Lietuvos respublikos muzikos olimpiadoje 6 vietą; 2020-

02-05 Šiaulių miesto mokinių muzikos olimpiadoje mok. E. Urbietytė užėmė 2 vietą, 

Lietuvos respublikos muzikos olimpiadoje 5 vietą).  

2. Mokytojas yra tarptautinio projekto Erasmus + KA1 (2017, 2018, 2019 m.) grupės narys 

(dir. įsak. Nr. V-116, 2017-09-06). 2019-05-20 Erasmus+ projekto dalyviams iš įvairių šalių  

pristatė progimnazijos muzikinį ugdymą (dir. paž. Nr. PŽ-35, 2019-05-17).  2020-01-20 

paruošė mokinius koncertui Erasmus+ svečiams iš Danijos, Estijos ir Latvijos (dir. paž. Nr. 

PŽ-3, 2020-01-24). 

3. 2020/21 m. tarptautinio projekto „Skaitmeninės kompetencijos įsivertinimas, naudojant 

Europos Komisijos SELFIE priemonę“ organizacinės grupės narys. Mokytojas koordinuoja 

skaitmeninę bazę, kurioje yra tėvų, mokytojų ir mokinių anketos (dir. įsak. Nr. V-145, 2020-

10-23). 

4. 2017 – 2021 m. DofE J. Janonio gimnazijos mokinių bronzos ir sidarbo ženklelių įgūdžių 

vadovas: mok. E. Urbietytės pristatyta daina „Bitės skrydis“ įvertinta DofE programos 

sidabro ženkleliu ir įteikimo ceremonijos metu atlikta Valdovų rūmuose; 2019-06-19, 2019-

11-21 paruošti mokiniai koncertavo atsiimant DofE ženklelius Vilniuje (padėka, 2019-06-

19). 

5. 2019 m. sausio 11-13 d. dalyvavo Tarptautiniame  I-ame Europos VEX IQ Challenge robotų 

čempionate Suomijoje, Rihimekyje (mokiniai užėmė 12 vietą ir gavo tarptautinį sertifikatą 

VEX IQ 2019 Robotics Education & Competition Foundation). 

6. 2021-02-25 Tarptautinės nuotolinės praktinės – metodinės konferencijos „Muzikos įtaka 

mano gyvenimo Keliui“ organizatorius (padėkos raštas, 2021-02-25).  

7. Dalyvavo 2019, 2020 metų „Juventos“ progimnazijos Neformaliojo vaikų švietimo veiklos 

kokybės įsivertinimo darbo grupės veikloje (dir. įsak. Nr. V-16, 2019-01-31, Nr. V-30, 

2021-02-15).  

8. Parengė nuotolinio mokymo programas respublikos įvairių mokomųjų dalykų ir muzikos 

mokytojams, pravedė nuotolinius kursus: 

 2019 m. spalio 14 – 27 d.  „Interaktyvūs pristatymai – kokybiškų pamokų pagrindas“, 

VŠĮ Švietimo tinklas pažymėjimas: Nr.13597; 

 2020 m. kovo 16 – 29 d. „Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje“. VŠĮ Švietimo 

tinklas pažymėjimas: Nr.15053; 

 2020 m. kovo 30 – balandžio 12 d. „IKT priemonės ir įrankiai įvairių dalykų 

mokytojams“. VŠĮ Švietimo tinklas pažymėjimas: Nr.15055; 

 2020 m. lapkričio 23 – gruodžio 6 d. „Garso įrašymas, paruošimas ir naudojimas“. VŠĮ 

Švietimo tinklas pažymėjimas: Nr.16948; 

 2021 m. sausio 25 – vasario 7 d. „Video kūrimas, redagavimas ir publikavimas“. VŠĮ 

Švietimo tinklas pažymėjimas: Nr.18135; 

 2021 m. balandžio 19 – gegužės 2 d. „Inovatyvios mokymo priemonės ir jų taikymas 

mokymo ir mokymosi kokybei gerinti“. VŠĮ Švietimo tinklas pažymėjimas: Nr.18873. 



9. Aktyviai dalyvauja progimnazijos metodinėje veikloje, teikia siūlymus, rengia metodines 

priemones:  

 2019 rugsėjo - spalio mėn. parengė ir pristatė metodinę priemonę „Muzikos 

instrumentai“ (MZ-1, 2020-01-03); 

 2020 sausio, vasario mėn. parengtos metodinės priemonės „Muzikos instrumentų 

rūšys“ ir „Pučiamieji muzikos instrumentai“ planšetėse. 2020-02-19 pranešimas 

„Plančetės muzikos pamokose. Panaudojimo galimybės“ (MZ-3, 2020-02-19); 

 2020-02-28 su mokiniais paruošė metodinę 3D priemonę „Diena mėnulyje 2684 

metais“ ir ją pristatė. Dalyvavo „Informiko žinių forume“ Kaune, pristatyta priemonė 

ir skaitytas pranešimas „Kaip mums sekėsi kurti 3D priemonę“; 

 2020 spalio - lapkričio mėn. parengė skaitmeninę muzikos metodinę priemonę 

„Liudvikui van Bethovenui 250“. Priemonė panaudota vedant integruotas pamokas 

progimnazijos 2-8 kl. mokiniams. 

10. Mokytojų metodinių darbų parodos VŠĮ „Švietimo tinklas“ svetainėje sudėtos mokytojo 

vestų kursų metu atlikti geriausi mokytojų darbai – metodinės priemonės – pristatymai. 

Interneto šaltinis. 

11. Mokytojas geba vesti pamokas su interaktyviomis Genially, Prezi, StudyStack, Guitar Pro, 

Vieversio, Bitės Ritės, Quizziz, Riffstation, Audacity, GarageBand, Sibelius, MuseScore 

programomis. Pamokose naudoja interaktyvią vaizdinę medžiagą, kurią kuria pats. 

 

4. Mokytojo įgyvendintos iniciatyvos, skirtos mokyklos ir miesto bendruomenei. 

 

1. Muzikos ir  dalykų mokytojai konsultuoti kaip dirbti su „Vieversio“, „Ritės Bitės“ ir 

„Eduka“ interaktyviomis pamokomis, Teams ir Zoom nuotolinio darbo platformomis bei 

grafinėmis planšetėmis. 2020 m. rugsėjo 29 – lapkričio 3 d. parengti ir pravesti mokymai 

„Juventos“ progimnazijos muzikos  mokytojams apie nuotolinių pamokų vedimą Teams 

platformoje. 

2. 2019-10-23 organizuota Šiaulių miesto mokinių konferencija „Muzika – universali žmonijos 

kalba“ (pažymėjimas Nr.130856, 2019-10-23). 

3. 2020-06-10 organizuota Šiaulių miesto mokytojų konferencija, parengtas ir skaitytas 

pranešimas „Muzikos pamoka šiuolaikiniam mokiniui“ (pažyma PŽ-17, 2020-06-26). 

4. 2020-10-21 organizuota ir koordinuota nepamokinė STEAM diena „Gaminu muzikos 

instrumentą“ progimnazijoje (dir. įsak. Nr. V-141, 2020-10-20). 

5. 2020-11-26 organizuota Šiaulių miesto 5-8 kl. mokinių nuotolinė konferencija „UNESCO 

kultūros paveldas Lietuvoje“ (dir. įsak. Nr. V-146, 2020-10-23).  

6. 2021-04-15 koordinuota konferencija „Drąsiais žingsniais karjeros link“ Zoom platformoje. 

7. 2021-04-22 organizuotas IV respublikinis solistų ir vokalinių ansamblių konkursas „Dainos 

sparnais“ (Šiaulių m. švietimo centro pažyma Nr. S-217, 2021-04-27).  

8. 2019/2020 m. m. ir 2020/2021 m. m. parengtos muzikos užduotys nuotoliniams 7 kl. 

(solfedžio) ir 8 kl. (muzikos istorijos) egzaminams, koordinuota eiga ir paruošta rezultatų 

analizė. 

 

5. Socialinis, pilietinis, dorinis asmens brandinimas įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės vaiko 

asmenybės ūgties koncepciją, Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo modelį. 

 

Mokytojo ruošiami mokiniai yra žingeidūs, noriai dirba, muzikuoja pamokose bei laisvalaikiu 

(garso įrašymo studijos, scenos patirtis ir koncertai su įvairiomis grupėmis). Mokiniai, vykdydami 

savo socialinę veiklą, skleidžia patirtį savo bendraminčiams, skatina juos jungtis į veiklas: 

1. 2019 m. mokiniai įrašė savo kūrybos dainų CD albumą „Bitės skrydis“ ir jį pristatė: 

Vilniaus knygų mugėje (2019-02-27), J.Janonio gimnazijoje (2019-03-28), dainų kūrybos 

albumo spaudos konferencijoje Šiaulių Polifonijos koncertų salėje (2019-06-20), 

https://www.flickr.com/photos/155178621@N04/albums
https://youtube.com/playlist?list=PLAbOq9RsLMyKdYLzbhvNdQI32x4K2HNJE


„International Vinyl Fest Vilnius 2019“ šventėje (2019-09-08) ir LRT tiesioginėje laidoje 

„Labas rytas“ (2019-09-28). 

2. 2019 m. mokinių grupė „Penkios po penkių“ garso įrašų studijoje įrašė savo kūrybos dainas 

„Betoninis mėnulis“, „Lėtai“ ir jas pristatė J.Janonio gimnazijoje. 

3. 2019 m. paruoštas bendras „Rock‘in“ dainų repertuaras ir atliktas koncertuose J.Janonio 

gimnazijoje bei prisijungta prie Šiaulių miesto projekto „Rock‘in 2019“. 

4. 2021-06-10 dalyvauta respublikiniame jaunimo grupių projekte-festivalyje-koncerte 

„Šiauliai gyvai“ Šiaulių fotografijos muziejaus terasoje ir „Kūrybinėse dirbtuvėse“ su scenos 

„žvaigždėmis“ Sauliumi Urbonavičiumi (Samu) ir Gintu Gascevičiumi. 

5. Palaiko konstruktyvius santykius su miesto ir šalies socialiniais partneriais: 

 Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija (2017, 2019, 2020 m. parengti mokiniai 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti); 

 Kelmės Juozo Graičiūno gimnazija (2017, 2018, 2019 m. parengti mokiniai gyvo garso 

koncertams „Muzikos Dirižablis“); 

 Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija (2017-2021 m. rengtos muzikines programos 

J.Janonio gimnazijos „Gitaros studijos“ mokiniams, ansambliai dalyvavo gimnazijos 

šventėse, koncertuose, renginiuose); 

 Šiaulių universitetine gimnazija (su ŠU gimnazijos gitaros studijos vadovu, mokytoju 

ekspertu K. Stoškumi vykdytas bendras projektas su mokiniais „Rock‘in“ Šiaulių 

arenoje (2019-09-27) ir TV3 projekte „Lietuvos Talentai vaikai“ (2020-03-01); 

 Šiaulių kultūros centras (2019 m. dalyvauta miesto šventėse „Terbakrauckio mugė“, 

„Aušrinė žvaigždė“; 2020 m. - „Dainų parke“, „Šiaulių dienose“; 2021-06-23 Šiaulių 

miesto vasaros saulėgrįžos šventėje-koncerte). 

 

6. Mokytojo savanoriška veikla. 

L. Tamošiūnas yra bendraujantis, bendradarbiaujantis, mėgiamas kolegų, mokinių. Prasidėjus 

nuotoliniams ugdymui, jis noriai teikė pagalbą, konsultavo mokytojus, mokinius: organizavo 

nuotolinio mokymo konsultacijas, mokė valdyti Zoom, vėliau Teams platformas, talkino kuriant 

pamokas (neturint galimybės susitikti, per nuotolį jungdavosi prie mokytojų kompiuterių ir 

padėdavo spręsti technines problemas). Tai neatlygintina, geranoriška, altruistinė pagalba, sulaukusi 

daug gerų atsiliepimų iš mokytojų ir administracijos. 

1. Nuotolinio mokymo metu inicijavo ir teikė pagalbą, konsultacijas mokyklos, miesto ir 

respublikos mokytojams bei „Juventos“ progimnazijos mokinių tėvams techninės ir 

programinės įrangos naudojimo klausimais, greitesniam ir kokybiškesniam darbui. 

2. Aranžuoja muzikinius kūrinius gitaristų ansambliams ir juos atlieka koncertuose. 

3. Dalyvauja konkursų vertinimo komisijos darbe (2019, 2020 m. Šiaulių apskrities mokyklų 

mokinių romansų konkurso „Sustok akimirka žavinga“ vertinimo komisijos narys). 

4. 2017-2020 m. su J.Janonio gimnazijos Gitaros studijos mokiniais įrašė 14 kūrybos dainų ir 

jas pristatė gimnazijoje bei socialiniuose tinkluose: E. Urbietytės dainų albumas „Bitės 

skrydis“ (9), grupės „Penkios po penkių“ dainos (3) ir J. Janonio gimnazijos abiturientų 

šimtadienių dainos (2). 

5. Kartu su mokiniais sukurti robotai dalyvavo Lietuvos VEX robotų čempionatuose ir I VEX 

robotų Europos čempionate, Suomijoje. 

6. Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų spausdinimas; mokyklos renginių skelbimų, 

programų, padėkų bei diplomų idėjos, maketavimas ir spausdinimas. 

7. Plėtojama savanoriška muzikinė veikla (su Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokytoju G. 

Fursalovu bendradarbiauta ir grota 2021-06-25 „Šiauliai gyvai“ projekte ant Šiaulių miesto 

fotografijos muziejaus stogo; 2016-2020 m. akompanuota akustine ir bosine gitaromis L. 

Remeikienės koncertuose, įrašytas L. Remeikienės dainų albumas „Kavos puodukas“).   

 

2021-06-01 mokytojas Laimonas Tamošiūnas apdovanotas Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos švietimo skyriaus padėka už mokyklos vardo garsinimą. 

https://youtu.be/M9b2xgblf5E
https://youtu.be/-fiWrqhqBu8


 

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos bendruomenė džiaugiasi turėdama aktyvų, kūrybingą bei 

iniciatyvų mokytoją ir rekomenduoja Laimonui Tamošiūnui suteikti Metų mokytojo vardą. 

  

4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI: 
Mokytojo veiklą patvirtinantys dokumentai: Padėkos  (11 priedų), įsakymai (5 priedai), 

pažymos (4 priedai), pažymėjimai (3 priedai). 
 
 
 
 

 


