PATVIRTINTA
Skuodo meno mokyklos
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SKUODO RAJONO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ ŠOKIŲ FIESTA
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2019 m. balandžio 18 d. organizuojama Skuodo rajono šokių fiesta (šventė), skirta paminėti
artėjančią Tarptautinę šokio dieną (balandžio 29 d.).
2. Šokių fiestos iniciatorė – Skuodo meno mokykla.
3. Į šventę kviečiami Skuodo rajono švietimo įstaigų (priešmokyklinių gr. ir 1-12 kl.) įvairių stilių
šokių kolektyvai bei pačių mokinių ir jaunimo sukurtos saviraiškinės grupės.
II. TIKSLAS
4. Skatinti vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, stiprinti negatyvaus elgesio prevenciją.
5. Aktyvinti vaikų, jaunuolių ir jaunimo kultūrinį gyvenimą, meninį ugdymą.
6. Populiarinti šokio meną, supažindinti su šokio stilių įvairove.
7. Skatinti kolektyvus draugystei ir bendradarbiavimui.
8. Siekti, kad mokiniai stebėtų, suprastų ir vertintų kūrybinius darbus, bei išmoktų vertinti save ir
kitus.
III. DALYVIAI, DALYVAVIMO SĄLYGOS
9. Šventės metu atliekami laisvai pasirinkti bet kokio stiliaus 1 šokį.
10. Šventės pradžia 10 val., dalyvių registracija ir repeticijos nuo 9.00 val.
11. Šventė vyks Skuodo Meno mokyklos salėje ( papildomai muziką turėti įsirašius MP3 formatu).
Pageidautina pakviesti savo žiūrovų palaikymo komandas.
IV. AMŽIAUS GRUPĖS
12. priešmokyklinės grupės mokiniai;
13. 1 – 4 klasių moksleiviai (jaunučiai);
14. 5 – 7 klasių moksleiviai (jauniai);
15. 8 – 12 klasių moksleiviai (jaunimas).
V. KONSULTAVIMAS
15. Dalyvių pasirodymus stebės kompetentingi šokio specialistai ir bus galima konsultuotis
pasibaigus šventei.
16. Aptariami kriterijai:
 Muzikalumas, judesių sinchroniškumas (jei to reikalauja kompozicija).
 Atlikimo technika, judesių sudėtingumas.
 Artistiškumas, etika ir estetika scenoje.
 Sceninis kostiumas.

VI. APDOVANOJIMAI
18. Visi šventės dalyviai ir vadovai apdovanojami padėkos raštais.
19. Kiekvienoje amžiaus kategorijoje žiūrovų simpatijas pelnę kolektyvai bus apdovanoti Skuodo
rajono administracijos švietimo skyriaus ir rėmėjų dovanomis.
VII. REGISTRACIJA IR PARAIŠKŲ SIUNTIMAS
20. Paraiškas ir muzikos įrašą MP3 formatu siųsti iki 2019 m. kovo 31 d. adresu:
skuodomenomokykla@gmail.com ir nilka45@gmail.com festivaliui „Šokių fiesta 2019“.
21. Repeticijų laiką derinti su organizatoriais.
22. Informacija teikiama telefonu 8-440-73567, 8-698-34489 (Nijolė Dapšauskienė).
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