EuDaMuS – Europos muzikos diena mokykloje
Artėja Europos muzikos diena mokykloje – kovo 15. Pasitikime ją muzikuodami ir dalindamiesi
muzikinėmis dovanomis. EuDaMuS renginiai mokyklose, miestuose, rajonuose gali būti organizuojami kovo 1418 dienomis (visą EuDaMuS savaitę). Pasinaudokime proga kalbėti apie muziką ir muzikinį ugdymą, paskatinti
vaikus kurti ir muzikuoti, pristatyti muzikinės veiklos rezultatais. Tokiu būdu padarykime mūsų veiklas
matomomis ir reikšmingomis.
Siunčiame EuDaMuS 2022 dalyvio registracijos formą, kurią visas dalyvaujančias mokyklas prašome
užpildyti iki vasario 15 d.: REGISTRACIJOS FORMA ČIA
Jei mokykloje dirba keletas muzikos pedagogų, registracijos forma pildoma vieną kartą, nurodant visus
dalyvaujančius.
Dalyvaujanti mokykla kviečiama prisijungti bent prie vienos iš nacionaliniu mastu organizuojamų veiklų.
1. EuDaMuS Himno atlikimas – Himno natos ir fonogramos prisegtos. Jūsų mokinių atliekamo himno video
įrašo yotube nuorodą prašome pateikti EuDaMuS REGISTRACIJOS FORMOJE iki vasario 15 dienos (kartu su
registracija).
 Kviečiame mokyklas pateikti registracijos formoje himno video įrašo nuorodą (įkelkite įrašą į yotube
kanalą ir pateikite tik yotube adresą) iki vasario 15 dienos. Tai gali būti viso kūrinio įrašas arba jo
fragmentas. Atkreipiame dėmesį į įrašo kokybę: atliekama naudojant fonogramą, užtikrinama vaizdo ir
garso kokybė, filmuojama horizontaliu formatu.
 Himną rekomenduojame dainuoti su kolektyvais, klasėmis, mokinių grupėmis EuDaMuS virtualaus
tarptautinio renginio metu kovo 15 dieną (už kadro ) ir / arba kitų mokyklos, miesto renginių, pamokų
metu.
2. EuDaMuS virtuali piešinių paroda – LMMA inicijuoja šiai progai skirtą piešinių konkursą. Piešinių
konkurso nuostatai prisegti. Kūrybiniai darbai pateikiami PIEŠINIŲ KONKURSO REGISTRACIJOS
FORMOJE iki kovo 1 d.
 Kviečiame bendradarbiauti su dailės mokytojais ir paskatinti vaikus sukurti darbus tema „Matau muziką“.
Piešinius pateikti gali tiek mokyklos muzikos, tiek ir dailės mokytojai.
 Piešinius pateikti konkurso registracijos formoje nurodyta tvarka iki kovo 1 dienos.
 Laureatai bus paskelbti LMMA tinklapyje http://www.lmma.eu/ 2022 m. kovo 15 d.
3. Dalyvaujančios mokyklos šaukinys-sveikinimas. Šaukinio-sveikinimo video / audio įrašo yotube nuorodą
prašome pateikti specialioje ŠAUKINIŲ-SVEIKINIMŲ PATEIKIMO FORMOJE iki kovo 1 dienos.
 Kviečiame klases, kolektyvus parengti dalyvaujančios mokyklos šaukinį – sveikinimą, kurio pradžia visų
vienoda, o pabaigą prašome kūrybiškai interpretuoti nurodant mokyklos / kolektyvo pavadinimą: Su
Europos muzikos diena mokykloje sveikina ........ (pvz., Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija).
 Dalyvaujančios mokyklos šaukinio-sveikinimo video / audio įrašą įkelkite į yotube kanalą ir pateikite
šaukinių-sveikinimų formoje tik yotube nuorodą iki kovo 1 dienos.
 Yotube pateikties pavadinime turi būti nurodyta: miestas, mokyklos pavadinimas, klasė / kolektyvas ar
kitos grupės pavadinimas. Pvz., Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos 6 b klasė sveikina.
Visi muzikos mokytojai gaus padėką už dalyvavimą EuDaMuS renginiuose. Jei renginiai organizuoti mokyklos
ar miesto mastu, padėkosime ir 2-3 (ne daugiau) reikšmingai prisidėjusiems kitų dalykų kolegoms (nurodykite
registracijos formoje).
Užsiregistravę ir nurodę, kurioje iš nacionalinių veiklų dalyvauja, kovo 9 dieną mokyklos gaus visą informaciją
apie EuDaMuS-2022 renginių savaitę.
Renginių savaitei pasibaigus kviečiame mokytojus fotografuoti EuDaMuS-2022 renginius ir pasidalinti
įspūdžiais. Apie tai informuosime.
Išsisaugokite šį dokumentą savo kompiuteriuose, kad turėtumėte informaciją „po ranka“.
Jei turite klausimų - rašykite: sandra.rimkute.jankuviene@gmail.com
Geros nuotaikos ir gražaus pasirengimo linkėdami
Organizatoriai
www.lmma.eu

