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NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikinio projekto „Muzikos takeliu
2020“ (toliau – projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslus, uždavinius, organizavimo tvarką,
eigą ir dalyvavimo sąlygas.
2. Projektas skirtas Tarptautinei muzikos dienai paminėti. 1975 metais UNESCO paskelbė spalio
1-ąją Tarptautine muzikos diena. Šią dieną įvairiose šalyse rengiami koncertai.
3. Projektą organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“, adresas S. Stanevičiaus g.21, LT –
07133, Vilnius, tel. 852479291, rastine@jovarelis.vilnius.lm.lt. Projekto iniciatorė lopšelio–darželio
„Jovarėlis“ meninio ugdymo mokytoja–ekspertė Eglė Povilaitienė.

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Tikslas – puoselėti muzikavimo kultūrą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje,
atkreipiant dėmesį į muzikinio ugdymo svarbą ankstyvojoje vaikystėje.
5. Uždaviniai:


organizuoti įstaigoje muzikinį renginį, skirtą Tarptautinei muzikos dienai paminėti;



sukurti ar pritaikyti muzikinę aranžuotę toniniams varpeliams, laisvai pasirenkant muzikinį
kūrinį;



skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo (muzikos)
mokytojų saviraišką, bendradarbiavimą ir patirties sklaidą.

III. PROJEKTO DALYVIAI
6. Projekte kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų meninio
ugdymo (muzikos) mokytojai.
IV. DALYVAVIMO PROJEKTE SĄLYGOS
7. Įstaigos, norinčios dalyvauti projekte, iki 2020 m. rugsėjo 18 d. turi pateikti užpildytą ir įstaigos
vadovo patvirtintą dalyvio paraišką (žr. 1 Priedas) el. paštu muzikostakeliu@gmail.com. Dalyviai,
atsiuntę paraiškas, bus prijungti prie uždaros Facebook grupės „Muzikos takeliu“. Projekto dalyvius
konsultuoja Vilniaus lopšelio–darželio „Jovarėlis“ meninio ugdymo mokytoja Eglė Povilaitienė tel.
+37061291967.
8. 2020 m. spalio 1 dieną organizuoti muzikos dienos paminėjimui skirtas veiklas (projektus,
edukacijas, koncertus), laisvai pasirenkant erdves, būdus, metodus.
9. Iki 2020 m. spalio 30 d. uždaroje Facebook grupėje „Muzikos takeliu“ lauksime projekto dalyvių
vaizdo įrašų, kuriuose vaikai groja toniniais varpeliais (žr. II. Projekto tikslas ir uždaviniai) ir 2–3
nuotraukų bei trumpo muzikos dienos veiklų aprašymo. Siųsdami vaizdo įrašą, nurodykite įstaigos
pavadinimą, mokytojo vardą ir pavardę, atliekamo kūrinio pavadinimą, kompozitorių, jei tai daina,
tuomet nurodykite muzikos ir žodžių autorius.
10. Pateikdami nuotraukas ir vaizdo įrašus, patvirtinate, kad turite sutikimą juos naudoti.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Projekto dalyviams bus išsiųstos padėkos registracijoje nurodytu el. pašto adresu.
12. Dalyvavimas projekte Jums suteiks galimybę virtualioje erdvėje stebėti visų dalyvių atsiųstus
vaizdo įrašus, veiklų aprašymus bei nuotraukas. Pasidalinimas tarptautinės muzikos dienos
įspūdžiais, atradimais bei patirtimi, dovanos mums naujų idėjų muzikiniam ugdymui, praplės
profesines kompetencijas.
13. Organizatoriai pasilieka teisę projekto metu atsiųstas nuotraukas ir vaizdo įrašus naudoti įstaigos
internetinėje svetainėje, spaudoje.
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Įstaigos pavadinimas,
kontaktai (adresas, telefonas,
elektroninis paštas)

Mokytojo vardas, pavardė,
pareigos, kvalifikacinė
kategorija, telefono nr., el.
pašto adresas

Įstaigos vadovas

