PATVIRTINTA
Vilniaus Maironio progimnazijos
direktoriaus 2019 m. sausio 10 d.
įsakymu Nr. V – 6

KETVIRTASIS ŠALIES 1 - 5 KLASIŲ MOKINIŲ KRIKŠČIONIŠKOSIOS MUZIKOS
FESTIVALIS - KONKURSAS „MEILĖS GIESMĖS“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ketvirtojo šalies 1 - 5 klasių mokinių krikščioniškosios muzikos festivalio - konkurso
„Meilės giesmės“ (toliau – Festivalis – konkursas) nuostatai reglamentuoja Festivalio - konkurso
tikslus ir uždavinius, rengėjus, dalyvius, sąlygas bei dalyvių apdovanojimą.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2. Tikslas – mokantis įvairių muzikos žanrų ugdyti krikščioniškas vertybes: tikėjimą, viltį ir
meilę.
3. Uždaviniai:
3.1. Ugdyti vaikų ir jaunimo teigiamą požiūrį į tikėjimą.
3.2. Ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinius muzikinius gebėjimus.
3.3. Šlovinti Dievą giesmėmis, dainomis, šokiais.
3.4. Skatinti mokyklų bendruomenių ir Katalikų Bažnyčios bendradarbiavimą.
III. FESTIVALIO - KONKURSO ORGANIZTORIAI IR RENGĖJAI
4. Festivalį - konkursą organizuoja Vilniaus Maironio progimnazija bendradarbiaudama su
Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centru.
5. Rengėjai: Gražina Pirmaitienė, pradinių klasių ir katalikų tikybos vyresnioji mokytoja,
Jurgita Turlienė, muzikos mokytoja metodininkė, Kristina Savičiūtė, dailės vyresnioji mokytoja.
6. Koordinatorė – Audronė Janickienė, Vilniaus Maironio progimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui.

IV. FESTIVALIO - KONKURSO DALYVIAI

7. Festivalyje - konkurse dalyvauja šalies 1 - 5 klasių mokiniai.
8. Festivalyje - konkurse gali dalyvauti solistai, duetai, įvairios sudėties vokaliniai ir vokaliniai
- instrumentiniai ansambliai, chorai.
V. SĄLYGOS
9. Festivalio - konkurso organizavimo grupę įsakymu sudaro Vilniaus Maironio progimnazijos
direktorius.
10. Organizavimo grupė rengia Festivalio - konkurso scenarijų ir organizuoja dalyvių
apdovanojimą.
11. Festivalio - konkurso dalyviai atlieka po 1 laisvai pasirinktą kūrinį, kuriame atsispindi
vertybės: meilė, viltis, tikėjimas.
12. Akompanuoti galima fortepijonu, kitais instrumentais, galima naudoti fonogramą ir garso
stiprinimo įrangą. Akompanuoti gali mokytojas, vyresnių klasių (6 - 12 kl.) mokiniai.
13. Festivalio - konkurso pabaigoje atliekama bendra giesmė „Mūsų meilės giesmės“; muzika
ir žodžiai Romo Liachavičiaus (priedas Nr. 1).

VI. LAIKAS IR VIETA
14. Festivalis - konkursas vyks 2019 m. gegužės 10 d.:
10.00 val. – šv. Mišios Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje (J.
Matulaičio a. 3, Vilnius)
po šv. Mišių – festivalio - konkurso dalyvių pasirodymai Vilniaus Maironio
progimnazijoje (Čiobiškio g. 1, Vilnius).
15. Kontaktai pasiteirauti:
muzikos mokytoja Jurgita Turlienė - 8 614 16862 (turliene@gmail.com).

VII. REGISTRACIJA
16. Festivalio - konkurso dalyviai registruojasi iki 2019 m. balandžio 26 d. užpildydami
elektroninę anketą: https://goo.gl/forms/6MxTjO6PTHY4rdF72. Apie sėkmingą registraciją bus
pranešta elektroniniu paštu.
17. Užsiregistravus dideliam skaičiui dalyvių, registracija gali būti stabdoma anksčiau nustatyto
laiko.

VIII. VERTINIMAI IR APDOVANOJIMAI
18. Festivalio – konkurso dalyvius vertins kompetentinga vertinimo komisija, patvirtinta
Vilniaus Maironio progimnazijos direktoriaus įsakymu.
19. Festivalio – konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais, mokytojai ir kolektyvų
vadovai – padėkos raštais.

Ketvirtojo šalies 1-5 klasių mokinių
krikščioniškosios muzikos
festivalio – konkurso
„Meilės giesmės“ nuostatų
priedas Nr.1

