DAINUOJANTI, KLASĖ, MOKYKLA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Akciją inicijuoja Lietuvos muzikos mokytojų asociacija (LMMA), remia Lietuvos Švietimo ir
mokslo ministerija. Akcijos tikslas – grąžinti dainavimą ir muzikavimą į mokyklos ir vaiko gyvenimą.
Daina Lietuvos kultūroje nuo amžių lydėjo darbą ir poilsį, skambėjo šventėse ir kasdienybėje. Laisvalaikį
lydėjo instrumentinis muzikavimas. Šios akcijos idėja – paskatinti mokinių dainavimą ir muzikavimą
klasės, mokyklos renginiuose kaip kolektyvą vienijančią, sutelkiančią pasitikėjimo savo jėgomis veiklą.
Prisiminkime Nepriklausomybės pradžios visuotinį susitelkimą, kurį galime įvardinti „dainuojančia
revoliucija“. Per dainavimo bendruomeniškumą galime ugdyti pilietiškumą, atsakomybę. Turime
instrumentą – balsą – DAINUOKIME! Greta gausybė skambančių instrumentų – MUZIKUOKIME!
Dalinkimės dainavimo ir muzikavimo džiaugsmu su kitais. Renkime koncertus savo mokykloje ir jos
aplinkoje – kitose mokyklose, vaikų darželiuose, globos ir senelių namuose, tėvų darbovietėse ir kt.
Įtraukime į šią veiklą klasių vadovus, socialinius pedagogus, mokinių tėvus.
II. AKCIJOS ORGANIZAVIMAS
Akcijoje gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.
2. Dainuojančios/muzikuojančios klasės pasiruošimas:
2.1. Repertuaras.
2.1.1. Dainuojančios/muzikuojančios klasės vardui pelnyti klasė turi išmokti 7 kūrinius:
2.1.2. Keturias dainas iš pasiūlyto sąrašo, kuris skelbiamas LMMA tinklapyje www.lmma.eu
Šias dainas mokytojas gali pritaikyti, aranžuoti pagal klasės pajėgumą ir galimybes.
2.1.3. Tris dainas/kūrinius klasė pasirenka laisvai. Tai gali būti liaudies ir originalios dainos,
atliekamos su pritarimu ar a cappella, iš to paties pasiūlyto sąrašo ar pasiūlytos mokinių. Gali būti ir
instrumentinės kompozicijos, kuriose dalyvauja visa klasė – akompanuojant, ritmuojant, grojant liaudies
ar savadarbiais instrumentais, skambančiais vamzdžiais ir kt.
2.2. Registracija ir Vardo suteikimas.
2.2.1. Parengus repertuarą pateikiama paraiška Lietuvos muzikos mokytojų asociacijai elektroniniu
paštu dainuojantiklase@gmail.com. Paraiškos forma talpinama LMMA tinklapyje. Paraiškos gali būti
pateikiamos nuo rugsėjo 1 iki balandžio 1 dienos.
2.2.2. Prie paraiškos pridedamas laisva forma parengtas elektroninis dainuojančios/muzikuojančios
klasės veiklos aprašas. Jame pristatoma, kur atliekamos išmoktos dainos, aprašoma, kaip muzikuojama,
pateikiamos mokinių mintys ir atsiliepimai apie dainavimo, muzikavimo prasmingumą, suteikiamą
pasitenkinimą, džiaugsmą ir kt.
2.2.3. Per mėnesį (nuo paraiškos pateikimo) LMMA atstovas, suderinęs datą, atvyksta į klasės
organizuojamą renginį – koncertą ir susipažįsta su parengtu repertuaru bei veikla. Pandemijos metu,
vykstant nuotoliniam mokymui, parengtas repertuaras įrašomas video formatu ir patalpinamas
internetinėje Youtube erdvėje. Nuoroda siunčiama adresu dainuojantiklase@gmail.com.
2.2.4. Įvertinus parengtą repertuarą ir veiklą, klasei suteikiamas „DAINUOJANČIOS
/MUZIKUOJANČIOS KLASĖS“ vardas ir įteikiamas I, II arba III laipsnio sertifikatas.
3. Vertinimo kriterijai.
3.1. Atlikimo muzikalumas.
3.2. Repertuaro įvairumas ir kūrybiškumas jį atliekant.
3.3. Mokinių dalyvavimo aktyvumas ir veiklos socialinis prasmingumas.
4. Dainuojanti mokykla:
4.1.Mokykla gali tapti Dainuojančia/muzikuojančia mokykla, jei:
4.1.1. Mokykloje yra ne mažiau kaip trečdalis klasių, kurioms yra suteiktas
Dainuojančios/muzikuojančios klasės vardas.
4.1.2. Mokykloje tikslingai organizuojamos veiklos, kurių metu dainuojama/muzikuojama.
4.1.3. Į organizuojamą veiklą įtraukiama mokyklos bendruomenė.
4.1.4. Mokyklos organizuotame renginyje veikla pristatoma LMMA ir vietos savivaldos švietimo
padalinių atstovams. Šių atstovų sudaryta komisija įvertina koncertą ir suteikia vardą
„DAINUOJANTI/MUZIKUOJANTI MOKYKLA“.

III. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS IR SKATINIMAS
5. Parengusios repertuarą, jį pristačiusios ir įvertintos klasės, mokyklos ir pasiruošime aktyviai
dalyvavę mokytojai gauna LMMA įsteigtus, vardą „DAINUOJANTI/MUZIKUOJANTI KLASĖ“,
„DAINUOJANTI/MUZIKUOJANTI MOKYKLA“ patvirtinančius sertifikatus.
6. Dainuojančių klasių ir Dainuojančių mokyklų mokiniams organizuojami susitikimai, sąskrydžiai,
skatinamas jų bendradarbiavimas. Dešimt I laipsnio sertifikatu pažymėtų dainuojančių/muzikuojančių
klasių kviečiamos į sąskrydžius, kuriuos kasmet organizuoja vis kitas Lietuvos miestas gegužės mėnesio
trečią savaitgalį.
7. Tikimasi, kad ši akcija paskatins dainuojančių mokinių, klasių, mokyklų bendradarbiavimą, taps
dainavimą propaguojančiu visuomeniniu judėjimu.

