PATVIRTINTA
Alytaus r. meno ir sporto
mokyklos direktoriaus
2018 m. gruodžio 3 d.
įsakymu Nr. MV-69

ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS
XVI LIETUVOS JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSO
,, ETIUDAS IR NE TIK “ NUOSTATAI

TIKSLAS


Skatinti mokinius kūrinius atlikti techniškai, meniškai, muzikaliai.
UŽDAVINIAI



Ugdyti moksleivių saviraišką, meninius, techninius ir sceninius gebėjimus, suteikiant
galimybę visiems norintiems ir gebantiems vaikams pasirodyti scenoje;



ugdyti mokinių tautinę savimonę, artistiškumą, pasitikėjimą savimi;



skatinti pedagogus ir atlikėjus kūrybiniam bendradarbiavimui, siekiant aukštesnio
profesinio ir meninio lygio.
KONKURSO ORGANIZATORIAI




Alytaus r. meno ir sporto mokykla;
konkurso pirmininkas – mokyklos direktorius;
organizatorė - vyresnioji mokytoja Joana Laugalienė
LAIKAS IR VIETA



Konkursas vyks 2019 m. vasario 28 d. 12.00 val. Alytaus r. meno ir sporto mokykloje Ežero 18, Daugai, Alytaus rajonas.
KONKURSO SĄLYGOS



Į konkursą kviečiami formalųjį švietimą papildančio ugdymo muzikavimo fortepijonu 1-8
kl. mokiniai (tęstinių, išplėstinių, kitokių studijų mokiniai ir ansambliai konkurse
nedalyvauja);
kelionės ir maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai;
konkurso dalyviai sutinka, kad jų atlikimas konkurso metu gali būti įrašomas,
fotografuojamas, nuotraukos patalpinamos interneto svetainėje.




VERTINIMAS







Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti diplomais, nugalėtojai – laureato diplomais;
dalyviai vertinami penkių balų sistema pagal atlikimo meistriškumą, muzikalumą,
artistiškumą;
dalyviai, grojantys kūrinius, neatitinkančius nuostatų, nevertinami;
komisijos nariai savo mokinių nevertina;
komisijos narių pavardės bus paskelbtos prieš konkurso pradžią;
komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.

KONKURSO DALYVIŲ GRUPĖS
Konkurso dalyviai skirstomi į tris grupes pagal amžių ir klases (jaunesni numatytoje grupėje
gali dalyvauti, vyresni – ne):
 I grupė – nuo 2008-01-01 m. ir vėliau (1-3 kl.) ,
 II grupė – nuo 2005-01-01 iki 2008-01-01 m. (4-5 kl.),
 III grupė – nuo 2002-01-01 ir vėliau (6-8 kl.)
REPERTUARAS



Mokiniai atlieka po vieną laisvai pasirinktą kūrinį (etiudą, greitą ar džiazinę pjesę) - iki 3
min.;
fonogramos nenaudojamos.
PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA




Konkurso dalyvių paraiškas prašome atsiųsti iki 2019m. vasario 12 d. el. paštu
joanalaugal@gmail.com, tel. 8-682-27008, 8-315-69633;
atvykstant į konkursą, kiekvienas konkurso dalyvis turi turėti gimimo liudijimą arba
kopiją.
KONKURSO EIGA










11.00 val. - dalyvių registracija;
12.00 val. - konkursas „ Etiudas ir ne tik “;
14.00 val. - kavos pertraukėlė;
14.30val. – moksleiviai vyksta į dailės skyriaus mokytojų organizuojamą edukacinį
užsiėmimą;
14.40val. - pageidaujantiems bus pravedamos meistriškumo pamokos;
15.40 val. - diplomantų ir laureatų paskelbimas ir apdovanojimas;
16.00 val. - refleksija.
Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti ir/ar papildyti konkurso nuostatus, eigą bei
programą.
DALYVIO MOKESTIS






Dalyvio mokestis pervedamas iš anksto, ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki renginio
pradžios, į mokyklos sąskaitą LT824010040900783198: solistui - 2.90 €; Mokėjimo
pavedime būtina nurodyti dalyvių vardus, pavardes, už kuriuos mokamas mokestis, ir
konkurso pavadinimą. Dalyviui, neatvykus į renginį, mokestis negrąžinamas;
mokytojai galės įsigyti kvalifikacinius pažymėjimus – mokestis 2.00 Eur. (už pažymėjimą
mokama registracijos metu);
pageidaujantys gauti sąskaitą faktūrą, turi kreiptis iš anksto į mokyklos buhalterę tel. 8 315
69395

XVI LIETUVOS JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSO
,, Etiudas ir ne tik “
(Alytaus r. meno ir sporto mokykla, 2019 m. vasario 28 d.)
PARAIŠKOS PAVYZDYS
1.Gedrija Juozaitė, g.2001-12-14
2 kl. -I grupė
L.Šitte. Etiudas e-moll
Vyr. mokytoja Birutė Vosylienė
Alytaus r. meno ir sporto mokykla

PASTABA: visą programą prašome rašyti šiuo šriftu, identiškai pagal šį pavyzdį, šriftas
Times New Roman 12. AČIŪ.
(Pageidavimas- visus mokyklos dalyvius surašyti ant vieno lapo)

Mokytojo tel. Nr.
Dalyvio paraiškas siųsti iki 2019 m. vasario 12d. el.paštu: joanalaugal@gmail.com

