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Vilniaus Algirdo muzikos mokykla 

Akordeono muzikos edukacinis festivalis  

„ACCODAY 2023“ 

 

 

 

NUOSTATAI 

Anotacija 

Festivalis „AccoDay 2023“ – Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos akordeono dalyko metodinės grupės 

organizuojamas tęstinis renginių ciklas, skirtas pasaulinei akordeono dienai paminėti. 

 

I. Projekto organizatorius. 

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos akordeono dalyko metodinė grupė. 

 

II. Vieta ir laikas. 

Trakų Vokės dvaras, 2023 m. balandžio 30 d. 13.30 val. Baltoji salė. 

 

III. Tikslai. 

Plėtoti vaikų socializacijos galimybes. 

Populiarinti muzikavimą akordeonu, siekiant parodyti šio instrumento įvairiapusiškumą. 

 

IV. Uždaviniai. 

Kelti mokinių motyvaciją mokytis groti akordeonu. 



Skatinti mokinių meninę saviraišką. 

Plėtoti vaikų socialines, edukacines, komunikacines ir profesines kompetencijas. 

Padėti mokiniams siekti užsibrėžtų tikslų. 

Įtraukti į socializacijos procesą partnerius ir stiprinti ryšius tarp mokyklos bendruomenės narių. 

 

V. Dalyviai. 

Festivalyje kviečiami dalyvauti solistai, akordeonų ir mišrūs ansambliai, kurių sudėtyje yra bent 

vienas akordeonas, orkestrai.  

Dalyviai atlieka vieną arba kelis laisvai pasirenkamus kūrinius. 

Festivalyje kartu su akordeono metodinės grupės mokiniais kviečiami dalyvauti styginių, 

pučiamųjų ir populiariosios muzikos metodinių grupių mokiniai. 

Festivalyje dalyvaus kviestiniai svečiai – šokių studijos „Linedance“ šokėjai. Vadovė Vilma 

Grikinė. 

Visiems mokiniams vyks edukacinė ekskursija po Trakų Vokės dvaro istorijos labirintus, 

kuriame savo laiku šeimininkavo grafai Tiškevičiai. 

Dalyvauti festivalyje gali ir anksčiau baigę mūsų muzikos mokyklą mokiniai. 

Festivalyje gali groti mokinys su mokytoju. 

 

 

VI. Bendrosios sąlygos. 

Festivalio dalyviai turi užpildyti ir pateikti dalyvio anketą, ir siųsti el. paštu: 

akordeonodiena@gmail.com iki 2023 m. balandžio 7 d. 

Dalyvio anketos nuoroda: https://forms.gle/EsDqf8UrXeAEwRjy9 

Paraišką taip pat galima rasti mokyklos internetinėje svetainėje, skyriuje „Mokytojams“, 

skiltyje „Registracijos formos“.  

Festivalio programa bus išsiųsta mokytojams el. paštu iki 2023 m. balandžio 25 d. 

Festivalio organizatoriai pasilieka teisę fotografuoti, filmuoti festivalio dalyvius bei jų 

pasirodymus ir naudoti medžiagą nekomerciniais tikslais. 

 

VII. Festivalio organizatoriai 

Kuratorė – akordeono dalyko metodinės grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė Regina 

Pancekauskienė, tel. +37061361759, pancekauskiene@gmail.com 

Koordinatoriai: 

Akordeono dalyko metodinės grupės mokytojai: 

 mokytojas metodininkas Valdas Umbrasas, 

 mokytoja ekspertė Ilma Plungaitė. 
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