
 

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos ir vidurinių mokyklų mokinių projekto 

„Kaip pavadinčiau aš?“ 

NUOSTATAI 

 

Organizatoriai 

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla 

Partneriai 

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija 

Alytaus rajono Butrimonių gimnazija 

Projekto tikslai ir uždaviniai 

 

 Lavinti muzikos ir vidurinių mokyklų mokinių kūrybiškumą, meno suvokimą, skatinti vaikus atskleisti 

savo gebėjimus 

 Ugdyti mokinių sceninį meistriškumą, supažindinti jaunuosius atlikėjus ir vidurinių mokyklų mokinius 

su įvairių stilių bei epochų kompozitorių muzika 

 Surengiant nuotaikingą šventę vaikams, plėtoti kultūrinio-švietėjiško muzikos bei vidurinių mokyklų 

bendradarbiavimo galimybes 

 

Projekto „Kaip pavadinčiau aš?“ reikalavimai 
 

1. Konkurso muzikos atlikėjai - visų skyrių trečių klasių mokiniai ruošia 1 programinį (su pavadinimu) 

kūrinį* .  

2. Kūrinių pavadinimų kūrėjai – mokinių grupės, vadovaujamos mokytojų: 

 Vidurinių mokyklų pradinių klasių (skaičius neribojamas) mokiniai (sugalvoti savo grupės 

pavadinimą) 

 Muzikos mokyklos teorinio sk. (skaičius neribojamas) mokiniai (sugalvoti savo grupės 

pavadinimą) 

3. Komisija – mokinių grupės vadovaujamos mokytojų: 

 Vidurinių mokyklų pradinių klasių mokiniai (skaičius neribojamas) – rinks nominantus 

 Muzikos mokyklos mokiniai, įvairių konkursų nugalėtojai (skaičius neribojamas) – rinks 

laureatus 

 

 

Projekto „Kaip pavadinčiau aš?“ tvarka 
 

1. Projekto „Kaip pavadinčiau aš?“ dalyvių paraiškos priimamos iki 2019.12.23 

2. Easant dideliam dalyvių skaičiui, bus organizuojama 3 kl. programinės pjesės koncertas-atranka į 

renginį „Kaip pavadinčiau aš?“ (sausio mėn.) 



3. Muzikinių mįslių konkursas- koncertas „Kaip pavadinčiau aš?“ vyks 2020 m. vasario 1 d. Vilniaus 

Algirdo muzikos mokykloje.  

4. Muzikantai atlikėjai skambina kūrinius scenoje. 

5. Vidurinių mokyklų ir muzikos mokyklos teorinio sk. kūrinių pavadinimų kūrėjų grupės 1 min. 

bėgyje kuria pavadinimus nuskambėjusiam kūriniui ir išrinkę (jų manymu) geriausią – užrašo ant 

lapelio ir perduoda renginio vedėjui. 

6. Pavadinimai perskaitomi kūrinio atlikėjui ir jis su savo mokytoju ar pagalbininku išrenka nugalėjusią 

grupę (jai užskaitomas 1 taškas). Tokiu būdu renginio pabaigoje, susumavus taškus, skelbiami 

nugalėtojai. 

7. Komisija vertina tik muzikos atlikėjus. Tokiu būdu išrenkami: 

 Laureatai (vadovaujami mokytojų  renka muzikos mokyklos mokiniai, įvairių konkursų 

nugalėtojai)  

 Nominantai (vadovaujami mokytojų renka Vilniaus S. Daukanto progimnazijos ir Butrimonių 

(Alytaus rajonas) gimnazijos mokiniai) 

8. Renginys fotografuojamas, gali būti ir filmuojamas. Renginio organizatoriai pasilieka teisę viešinti 

nuotraukas ir vaizdo įrašus savo nuožiūra. 

 

* vokalistai atlieka kūrinį be žodžių (pasirenka skiemenį arba raidę). 

 

Konkurso organizatorės: 

Idėjos aurorė – Violeta Česaitienė +37068562366 

Virgilija Kirnaitė +37061193046 

Vida Čojienė +37068460895 

 

__________________________________ 


