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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
ĮSTAIGŲ PROJEKTO – KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ
„MUZIKINĖ MANDALA“
NUOSTATAI

I BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto – kūrybinių dirbtuvių
„Muzikinė mandala“ (toliau projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius,
atsakingus vykdytojus, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.
2.

Mandala – centruotas, simetriškas piešinys apskritime. Tai universalus pasaulio vienovės,
sveikatos ir sėkmės simbolis, dar vadinamas maginiu apskritimu. Mandalos kūrimas – gyvas,
džiaugsmingas ir gydantis procesas, aktyvios meditacijos forma, kurios metu prislopinamas
loginis mąstymas, suaktyvinama intuicija bei kūrybinis įkvėpimas. Jas galima kurti vienam arba
grupėje. Tai ypač naudingas procesas vaikams ir paaugliams, padedantis sumažinti vidinę
įtampą, formuoti pozityvų savęs vertinimą, įsivardinti jausmus, skatinantis kūrybinę saviraišką.
II TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Tikslas – pasitelkiant kūrybiškumą ir fantaziją, kurti mandalas, papuošiant jas muzikos ženklais
ir simboliais.
4. Uždaviniai:


Ugdyti vaikų kūrybiškumą, meninę saviraišką.



Plėtoti mokytojų meninę kompetenciją, išlaisvinti kūrybiškumą.



Lavinti vaizduotę, kelti sau idėjas ir jas kūrybiškai įgyvendinti.
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Sudominti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojus, suteikiant
galimybę tobulinti dalykines kompetencijas bei pasidalinti profesine patirtimi.

III ORGANIZATORIAI
5. Projekto idėjos autorė, iniciatorė ir organizatorė Vilniaus lopšelio – darželio „Žolynas“ meninio
ugdymo vyr. mokytoja Giedrė Colkaitė. Koordinatorius – Vilniaus lopšelio – darželio
„Žolynas“ direktorė Gintarė Tučkuvienė.

DALYVIAI
6. Projekte dalyvauja Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų
meninio ugdymo (muzikos) mokytojai ir vaikai.
DALYVAVIMO PROJEKTE SĄLYGOS
7. Pasitelkdami fantaziją bei kūrybiškumą, naudojant įvairią techniką ir medžiagas, dalyviai kuria
mandalas, jas puošia muzikos ženklais ar simboliais ir kokybiškai nufotografuoja (be vaikų).
8. Projekte dalyvaujanti ugdymo įstaiga atsiunčia tik vienos muzikinės mandalos foto
nuotrauką

ir

užpildytą

dalyvio

paraišką

(Priedas

Nr.

1)

el.

paštu

muzikelesprojektai@gmail.com.
9. Muzikos ženklais ir simboliais papuoštų mandalų laukiame 2020 m. rugsėjo 4 d. – spalio 4 d.
Išsiuntus paraišką, foto nuotrauką ir negavus patvirtinimo per dvi darbo dienas, kad jos
gautos, prašome skambinti tel. 8 678 22616 ir pasitikslinti dėl registracijos.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Visiems mokytojams bus išsiųstos elektroninės padėkos ir pažyma apie dalyvavimą projekte.
11. Organizatoriai pasilieka teisę darbų nuotraukas naudoti savo nuožiūra, apie tai neinformuodami
autoriaus, nekomerciniais tikslais ir nemokant autorinių honorarų.
12. Darbų nuotraukos bus publikuojamos Vilniaus lopšelio – darželio „Žolynas“ internetiniame
puslapyje www.zolynodarzelis.lt
MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI!

2

Priedas Nr. 1.

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
ĮSTAIGŲ PROJEKTO – KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ
„MUZIKINĖ MANDALA“
DALYVIO ANKETA

Pilnas

įstaigos

ugdymo

pavadinimas
telefonas,

(adresas,
elektroninis

paštas)
Meninio ugdymo (muzikos)
mokytojo vardas, pavardė
Kvalifikacinė kategorija
Telefonas, el. paštas
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