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KUPIŠKIO MENO MOKYKLA
VIRTUALAUS PROJEKTO “KALĖDINĖ DOVANA 2020” NUOSTATAI

I.

Informacija apie viešąjį juridinį asmenį

Įstaigos, organizacijos pavadinimas:
Adresas:
Telefonas:
Įstaigos, organizacijos vadovo vardas ir pavardė,
pareigos:
Projekto vadovo vardas ir pavardė, pareigos:

Kupiškio meno mokykla
Gedimino g. 46, Kupiškis
8-459 51785
Daiva Šakickienė, direktorė

Projekto partneriai:

Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus mokytojai ir
mokiniai
II.

Genovaitė Bartaševičienė, akordeono instrumento
mokytoja ekspertė Mob. tel. +370 652 77009

Informacija apie projektą

Projekto įgyvendinimo forma:

Virtualus koncertas
“Kalėdinė dovana 2020”

Numatomi projekto įgyvendinimo terminai:

Projekto pradžia – 2020 m. spalio 30 d. Projekto
pabaiga –2020 m. gruodžio 24 d.

Projekto tikslai:

Naujų
pedagoginių
darbo
formų
paieška,
muzikuojančių mokinių saviraiškos plėtros galimybės,
kūrybiškas naujų ugdymo formų įgyvendinimas,
jaunųjų muzikantų sceninės patirties gilinimas

Projekto uždaviniai:

Ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą.
Stiprinti koncertinės veiklos įgūdžius.
Kelti mokymosi motyvaciją.
Atskleisti meninius kūrybinius gebėjimus.

Tęsti mokyklų ir akordeono instrumento mokytojų
(dalyvaujančių projekte) bendradarbiavimą.

Projekto veiklos priemonės ir metodai tikslui
pasiekti:

Kupiškio meno mokykla organizuoja virtualų koncertą
“Kalėdinė dovana 2020”, kuriame kviečia
dalyvauti muzikos (meno) mokyklų akordeono
instrumento mokinius solistus, ansamblius (kuriuose
yra bent 1 akordeonas) bei jų mokytojus.
Dalyvio (-ių) vaizdo įrašus prašome pateikti iki
2020m. gruodžio 15d. el. paštu genovaite@kmm.lt
Nurodyti mokyklos pavadinimą, atlikėjo (-ų) vardą,
pavardę, mokytojo vardą, pavardę, kūrinio autorių ir
kūrinio pavadinimą.
Virtualų koncertą “Kalėdinė dovana 2020” galėsime
matyti Kupiškio meno mokyklos internetiniame
puslapyje bei mokyklos socialiniame tinkle
“Facebook”.

Numatomi dalyviai:

Laukiami projekto rezultatai:

Projekto vadovas

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija
Panevėžio muzikos mokykla
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla
Pasvalio muzikos mokykla Kėdainių
muzikos mokykla
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla
Panevėžio rajono vaikų muzikos mokykla
Meninių,
kūrybinių
gebėjimų
atskleidimas
ir įvertinimas.
Teigiamų emocijų suteikimas, šventinio laikotarpio
įprasminimas.
Mokymosi motyvacijos kėlimas, mokinių savivertės
didinimas.
Akordeono instrumento mokytojų bendradarbiavimo
stiprinimas. Dviejų meno sričių – dailės ir muzikos
sintezė.

Genovaitė Bartaševičienė

KUPIŠKIO MENO MOKYKLA
PROJEKTAS “KALĖDINĖ DOVANA 2020”

Baigiasi 2020-ieji, atnešdami kiekvienam iš mūsų vertingos patirties, smagių įspūdžių, teigiamų
emocijų, naujų draugų, susitikimų ir dar daug daug kitokių prasmingų dovanų.
Projekto “Kalėdinė dovana 2020” pagrindiniai tikslai buvo naujų pedagoginių darbo formų
paieška, jaunųjų muzikantų sceninės patirties lėtra.
Be galo džiugu, kad projekte sutiko dalyvauti kaimyninių muzikos (meno) mokyklų akordeono
instrumento mokytojos su savo ugdytiniais. Šį virtualų koncertą spalvingais piešiniais papildė Kupiškio
meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai.
Projekto rezultatai džiugina visus: ir atlikėjus ir klausytojus, plačiai auditorijai pateikdami
nuoširdžius kūrybinius pasiekimus, įprasmindami ugdytinių meninius gebėjimus, jų įvertinimą.
Kartu tai teigiamų emocijų suteikimas šventiniu laikotarpiu.
Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą, dalyvavimą projekte „Kalėdinė dovana 2020“
Panevėžio V. Mikalausko menų gimnazijos ir Biržų Vl. Jakubėno muzikos mokyklos mokytojai A.
Fetingienei, Panevėžio muzikos mokyklos A. Vinckienei, D. Šatrauskienei, J. Tarasevičiūtei, Pasvalio
muzikos mokyklos – E. Rodžienei, Rokiškio R. Lymano muzikos mokyklos R. Petručionienei,
Kėdainių muzikos mokyklos – R. Gužauskaitei, Kupiškio meno mokyklos – G. Petroševičienei ir jų
šauniesiems ugdytiniams.
Malonu klausyti muzikos ir matyti žaismingus, meniškus piešinius. Tegul ta dviejų meno sričių
– dailės ir muzikos sintezė teikia visiems džiaugsmo, kūrybinio polėkio naujiems darbams.
Nuoširdi padėka dailės mokytojoms: R. Laskauskienei, R. Kalinkienei ir šio virtualaus projekto
– koncerto apipavidalintojai – Rimgailei Laskauskaitei.
Virtualaus projekto nuoroda.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEGAPRdUEuTQ%26feature%3
Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR11f9SE-hIkMmhCYcueCQNDIcho0C3wjSEq51BAZm_oNXQqpYnTeSn5Pk&h=AT2dvg4KiEE_YV_nxtJ0aSzLWClDas_t9pmetknZ5UHTprCvm
c7GGsR8wdke4z59V-DmdX0W_FdTNiXurTJ5UDdXXMvIVww_TRIucfLpFk6S_U2kfAadsFHkQSnbfQn6afV5&__tn__=-UKR&c[0]=AT1Hy8YZNTMe1xb-w3x6NOHCGIW8s4f8d9fL3Wnm5zl4VlyCi1CDh8F1xXtFJoScZtbugyy8_NlDC2RyoEDhON_1nfZ0vCf6C2ZvUHZ6G9rzlVEJXjG86wb
aJxiCrfDjqvFZVDxQNmcv3h_aADdKRbvbAr62LnyC9THhN7BIov58hFla9C8TrBXJzFZcXHxrop79cIiqmr8NGYUuUdbpG15Ow

