
 PATVIRTINTA 

 Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ 

 direktoriaus  

 2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-30 

 
                                                                                         

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ISTAIGŲ  

MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ  PROJEKTO ,,MAŽŲJŲ MUZIKA KITAIP“ 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio (muzikinio) ugdymo 

mokytojų projekto „Mažųjų muzika kitaip“ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto 

tikslus, uždavinius, organizavimo tvarką.   

2. Projektas organizuojamas reaguojant į aktualijas šalyje. Prasidėjus nuotoliniam 

mokymui, visi susidūrėme ne tik su dideliais iššūkiais, bet ir atsiradusiomis naujomis galimybėmis 

ieškoti naujų, įdomesnių ugdymo organizavimo formų, naudojantis technologijomis ir 

skaitmeninėmis priemonėmis. Išryškėjo poreikis mokytis vieniems iš kitų ir dalintis savo patirtimis 

ugdant mažųjų menines (muzikines) kompetencijas. 

3.  Projektą organizuoja Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ ir meninio ugdymo 

mokytoja Judita Valečkienė. 

 

II SKYRIUS 

PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – skatinti meninio ugdymo (muzikos) mokytojų saviraišką, 

bendradarbiavimą ir patirties sklaidą, organizuojant vaikams patrauklų ugdymo procesą, ieškant 

alternatyvių, inovatyvių ugdymo būdų ir metodų. 

5. Uždaviniai: 

5.1. laisva forma sukurti vaizdingą ir originalią skaitmeninę metodinę pateiktį 

ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikų meninės kompetencijos ugdymui;  

5.2. plėtoti mokytojų kompetenciją, kūrybingai derinant tradicinius ir skaitmeninius 

ugdymo metodus; 

5.3. lavinti vaizduotę, kelti sau idėjas ir jas kūrybiškai įgyvendinti; 

5.4. sudominti meninio ugdymo mokytojus, suteikiant galimybę tobulinti dalykines 

kompetencijas, IT žinias, dalintis gerąja patirtimi. 

 

II SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIAI 

 

6. Projekte kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio 

(muzikos) ugdymo mokytojai. 

 

IV SKYRIUS 

DALYVAVIMO PROJEKTE SĄLYGOS 

 

7. Projektas vykdomas nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.  



8. Projekto dalyviai, naudojantis technologijomis ir skaitmeninėmis priemonėmis, 

laisva forma sukuria originalią metodinę priemonę, skirtą muzikinei veiklai ikimokyklinio ar 

priešmokyklinio amžiaus vaikams. 

9. Sukurtą metodinę priemonę iki 2021 m. gegužės 31 d. patalpina uždaroje socialinio 

tinklo Facebook uždaroje grupėje „Mažųjų muzika kitaip“, prie kurios būsite pakviesti prisijungti, 

kai atsiųsite užpildytą dalyvio paraišką el. paštu saulutesprojektai@gmail.com  

10. Projekto dalyvius konsultuoja Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ meninio 

ugdymo mokytoja Judita Valečkienė tel. +37 064 738337 arba el. p. judita34@gmail.com  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Dalyvavimas projekte suteiks galimybę virtualioje erdvėje matyti visų dalyvių 

atsiųstas originalias (autorines) metodines priemones ir jomis naudotis savo veikloje.  Pasidalinimas 

gerąja muzikinio ugdymo patirtimi praplės profesines kompetencijas, padės atrasti daug naujų idėjų 

muzikiniam mažųjų ugdymui.  

12. Dalyvavimas projekte reiškia dalyvių sutikimą, kad jų sukurtomis skaitmeninėmis 

metodinėmis priemonėmis bus dalinamasi organizatorių sukurtoje socialinio tinklo Facebook 

uždaroje grupėje. 

13. Organizatoriai pasilieka teisę projekto metu atsiųstas metodines priemones naudoti 

įstaigos interneto svetainėje.  

14. Projekto dalyviai  bus apdovanojami padėkos raštais, kuriuos gaus registracijoje 

nurodytu elektroninio pašto adresu.  

___________________ 
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                                                                                                                         Priedas Nr. 1 

 

              

DĖL DALYVAVIMO RESPUBLIKOS  IKIMOKYKLINIO UGDYMO ISTAIGŲ  

MENINIO UGDYMO (MUZIKOS) MOKYTOJŲ 

PROJEKTE 

,,MAŽŲJŲ MUZIKA KITAIP“ 
 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Įstaigos pavadinimas,  

kontaktai (adresas, pašto 

kodas, telefonas, elektroninis 

paštas) 

 

 

 

Metodinės priemonės autoriaus 

(mokytojo) vardas, pavardė, 

pareigos, kvalifikacinė 

kategorija, telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas, 

Facebook paskyra. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Įstaigos vadovas                                                                                                                                      


