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Kartu su Šiaulių „Juventos“ progimnazijos muzikuojančiais vaikais 

kviečiame muzikuoti muzikos pamokose KITAIP – smagiai, išradingai, 

įvairiai, panaudojant skambančius daiktus ir taip sukuriant 

 SAVO MUZIKINĮ KŪRINĮ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiauliai 

TARPTAUTINIS NUOTOLINIS 

MUZIKAVIMO FESTIVALIS 

„ŽAIDŽIU MUZIKĄ“ 



I. SKYRIUS 

TIKSLAI 
 

1. Lavinti mokinių kūrybinius, ritminius, improvizacinius gebėjimus. 

2. Puoselėti mokinių kūrybines kompetencijas, lyderystės ir sėkmės jausmą. 

3. Renginį skirti vasario 14 – osios - Meilės dienos - džiaugsmingam pasitikimui. 
 

II. SKYRIUS 

FESTIVALIO  RENGĖJAI 
 

4. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos muzikos mokytojai:  

Rita Tamašauskienė, muzikos mokytoja metodininkė, direktorė; 

Laimonas Tamošiūnas, muzikos mokytojas ekspertas; 

Loreta Mikutienė, muzikos mokytoja ekspertė. 

 
 

III. SKYRIUS 

FESTIVALIO DALYVIAI 
 

6. Festivalyje kviečiame dalyvauti Pasaulio lietuvių, Lietuvos, Šiaulių apskrities ir miesto bendrojo   

    ugdymo mokyklų, muzikos ir menų mokyklų muzikuojančius mokinius ir jų šeimas, muzikos   

    pedagogiką studijuojančius studentus.  

 6.1. Dalyvių amžius: 6 – 23 m. 

 

IV. SKYRIUS 

LAIKAS IR VIETA 
 

7. Festivalis vyks 2023 metų vasario 6-15 dienomis Šiaulių „Juventos“ progimnazijos Facebook 

paskyroje. Dalyvių įrašai bus skelbiami jų gavimo eilės tvarka. Bus galimybė įvertinti kūrinius  

patiktukais ir nuolat stebėti festivalio dinamiką ir vyksmą. 
 

 

V. SKYRIUS 

FESTIVALIO ORGANIZAVIMAS 

 
8. Dalyviai atlieka savo pasirinktą muzikos kūrinį ritmuodami savaip, pasitelkdami fantaziją ir 

papildomas priemones. Eiga filmuojama, kamera laikoma horizontaliai. Pvz.: 

https://youtu.be/PG1IM_A3u3Q  

9. Pasirodymas turi būti įkeltas į Youtube. Nustatymuose nurodyti: Matomumas > Viešas. 

10. Iki 2023 m. vasario 5 d. dalyvis užpildo konkurso registracijos formą 

https://forms.gle/bi5p43y8Ma4rpvxj8 ir įkelia Youtube nuorodą registracijos formoje. 

11. Pasirodymo trukmė - iki 3 min. Vienas mokytojas siunčia ne daugiau kaip trijų kolektyvų/klasių 

pasirodymus.   

12. Visi festivalyje dalyvaujantys kolektyvai apdovanojami padėkomis (padėkos bus pateiktos 

elektroninėje erdvėje). 

13. Festivalio organizatoriai pasilieka teisę neatlygintinai publikuoti, naudoti renginiui pateiktus 

darbus. 

14. Darbų atsiuntimas organizatoriams – laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

 

_________________________________ 

 

https://youtu.be/PG1IM_A3u3Q
https://forms.gle/bi5p43y8Ma4rpvxj8

