PATVIRTINTA
Vilniaus Maironio progimnazijos
direktoriaus 2021 m. vasario 24 d.
įsakymu Nr. V - 40

RESPUBLIKINIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ FESTIVALIO „TU MANE
SUŠILDAI, TU MANE GLAUDI“, SKIRTO MAMOS DIENAI PAMINĖTI,
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio priešmokyklinio ugdymo vaikų festivalio „Tu mane sušildai, tu mane
glaudi“, skirto Mamos dienai paminėti (toliau – festivalis) nuostatai reglamentuoja festivalio tikslus
ir uždavinius, rengėjus, dalyvius, sąlygas bei dalyvių apdovanojimą.
2. Festivalio organizatorius – Vilniaus Maironio progimnazija, Čiobiškio g. 1, Vilnius 07179,
tel. 8698 27512, el. paštas rastine@maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2. Tikslas – atskleisti ir auginti jaunuosius atlikėjus, ugdyti mokinių vokalinę kultūrą ir
artistiškumą, padėti atsiskleisti asmenybės kūrybiškumui. Sudaryti ugdytiniams ir jų mokytojams
muzikavimo patirties pasidalijimo galimybę.
3. Uždaviniai:
3.1. ugdyti vaikų gebėjimą išreikšti jausmus, sudaryti palankias sąlygas teigiamų emocijų
išgyvenimui.
3.2. skatinti vaikų saviraišką, pasitikėjimą savimi;
3.3. plėtoti sceninės kultūros gebėjimus laisvai ir originaliai išreikšti kūrybinius sumanymus;
3.4. sudominti priešmokyklinio ugdymo ir meninio ugdymo mokytojus, suteikiant galimybę
tobulinti dalykines kompetencijas bei pasidalinti profesine patirtimi;
3.5. formuoti estetines ir dorovines vertybes, pagarbą ir meilę mamai;
3.6. skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais tarp ikimokyklinio ugdymo
įstaigų, kartu plėtojant vaikų emocinę, socialinę, kultūrinę, meninę patirtį.
III. FESTIVALIO ORGANIZTORIAI IR RENGĖJAI
4. Festivalį organizuoja Vilniaus Maironio progimnazija.
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5. Rengėjai: Danguolė Matijoškienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja ir Jurgita
Turlienė, muzikos mokytoja metodininkė.
6. Koordinatorė – Danutė Belovienė, Vilniaus Maironio progimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui.

IV. FESTIVALIO DALYVIAI
7. Festivalyje kviečiami dalyvauti priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, mokytojai.
8. Festivalyje gali dalyvauti solistai, duetai, įvairios sudėties vokaliniai ansambliai, chorai.
V. DALYVAVIMO FESTIVALYJE SĄLYGOS
9. Festivalio dalyviai atlieka po 1 laisvai pasirinktą dainą apie mamą.
10. Dainai akompanuoti galima įvairiais instrumentais, galima naudoti fonogramą ir garso
stiprinimo įrangą.
11. Dalyviai dainą nufilmuoja (pasitelkdami vaizdo įrašymo priemones). Filmuojant telefonu,
jį laikyti horizontalioje padėtyje. Vaizdo įrašas turi būti stabilus.
12. Vaizdo įrašu ir aprašymu (dainos pavadinimas, dainos autorius, atlikėjai, mokytojai,
ugdymo įstaiga), pasidalina festivaliui sukurtoje Facebook grupėje „Tu mane sušildai, tu mane
glaudi“.
13. Festivalio dalyviai – uždaros Facebook grupės „Tu mane sušildai, tu mane glaudi“ nariai –
negali viešinti kitų festivalio dalyvių pasirodymų vaizdo ir garso įrašų už šios grupės ribų jokiomis
priemonėmis.
14. Festivalio dalyviai, pateikdami vaizdo įrašą patvirtina, kad yra gavę sutikimą dėl
filmavimo bei asmens duomenų (vaizdo įrašo, vardo, pavardės, įstaigos pavadinimo) naudojimo.

VI. LAIKAS
15. Registracija į festivalį vyksta iki 2021 m. balandžio 16 d. užpildant registracijos formą:
https://forms.gle/SnKTBPUfYMjZfwa76.
16. Gavus užpildytą registracijos formą, būsite pakviesti prisijungti į uždarą Facebook grupę
„Tu mane sušildai, tu mane glaudi“.
17. Festivalio pasirodymai keliami į uždarą Facebook grupę „Tu mane sušildai, tu mane
glaudi“ iki balandžio 30 d., kurioje festivalio dalyviai galės matyti visų festivalio dalyvių
pasirodymus.
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18. Kontaktai pasiteirauti:
direktoriaus

pavaduotoja

ugdymui

Danutė

Belovienė-

8 601

10513

(danute.beloviene@maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt);
muzikos mokytoja Jurgita Turlienė - 8 614 16862 (jurgita.turliene@vilnius.eu).

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Visi festivalio dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais. Padėkos bus išsiųstos el. paštu.

_____________________________________________

