PATVIRTINTA
Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus
2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V–39
ŠIAULIŲ REGIONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
VIRTUALAUS ŠOKIŲ KONKURSO „MEDUTIS“
NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1.1. Šiaulių regiono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų šokių konkurso „Medutis“
(toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimo tvarką, vertinimą,
konkurso eigą.
1.2. Konkursą organizuoja Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis (toliau – organizatorius), Šiaulių r.
švietimo pagalbos tarnyba.
1.3. Konkurso pasirodymo apibrėžimas: tai scenos judesių rūšis, atliekama su muzika (be žodžių),
parodant konkrečią mintį/idėją. Konkurso metu šokama, naudojama kūno kalba. Šis konkursas turi
vystyti meninius gebėjimus bei suteikti teigiamų emocijų.
II. ŠVENTĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2.1. Tikslai:
2.1.1. suburti Šiaulių regiono ikimokyklinio ugdymo mokyklų šokių grupes;
2.1.2. sudaryti galimybes meninio ugdymo mokytojams realizuoti kūrybines veiklos idėjas;
2.1.3. supažindinti konkurso dalyvius su šokių grupių vykdoma veikla;
2.1.4. atskleisti kūrybinius, muzikinius ir techninius gebėjimus pasirodymuose;
2.1.5. ugdyti pasitikėjimą savimi kūno kalba, judesiu perteikiant šokį, reiškiant emocijas pagal
muziką;
2.1.6. sąlygoti įvairiapusį asmenybinį ir sociokultūrinį vaiko augimą.
2.2. Uždaviniai:
2.2.1. sudaryti galimybes šokėjams, pasitelkiant šokio išraiškos priemones, savo saviraiškos
rezultatus pademonstruoti bendraamžiams;
2.2.2. garsinti įstaigą regione, ugdyti visuomenės bendruomeniškumo, pasididžiavimo savo įstaiga
jausmą;
2.2.3. tobulinti sceninę, koncertinę patirtį ir populiarinti šokio meną;
2.2.5. sudaryti prielaidas vystytis kultūriniams ryšiams.
III. KONKURSO DALYVIAI
3.1. Konkurso dalyviai – Šiaulių regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų šokių grupės.
3.2. Dalyvių amžius – 3-7 metai.
3.3. Pasirodyme dalyvaujančių šokėjų skaičius neribojamas. Įstaigai atstovauja viena šokių grupė.
3.4. Šokių grupių vadovai negali tiesiogiai dalyvauti pasirodymo programoje.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
4.1. Konkurso nuostatus parengė ir už organizavimą atsakingos: Šiaulių r. Meškuičių lopšeliodarželio direktorė Sigita Užkuraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Skėrytė, meninio
ugdymo mokytoja Sandra Valčikienė.
4.2. Konkursas vykdomas 2021 metų balandžio mėn. Dalyviai, norintys dalyvauti konkurse, iki
kovo 30 d. užpildo dalyvio anketą (1 priedas) ir siunčia el. paštu meskuiciudarzelis@gmail.com.

Dalyviai, atsiuntę dalyvio paraiškas, bus pakviesti prisijungti prie uždaros Facebook grupės – Šokių
konkursas „Medutis“. Telefonai pasiteiravimui: (8~41) 37 05 46, +370 620 91 239.
4.3. Šokių grupė paraiškoje turi nurodyti:
4.3.1. grupės pavadinimą;
4.3.2. šokėjų skaičių ir amžių;
4.3.3. grupės vadovo (-ų) vardą, pavardę, telefoną ir el. paštą;
4.3.4. šokio pavadinimą, pasirodymo trukmę;
4.3.5. choreografijos autorių, muzikos kūrinio pavadinimą ir autorių, atlikėją.
4.4. Organizatoriai registraciją patvirtins elektroniniu paštu.
4.5. Konkurso dalyviai pasirenka muziką, sukuria pagal ją iki 3:30 min. trukmės šokį, kurį
nufilmuoja ir įkelia į Facebook grupę – Šokių konkursas „Medutis“ iki 2021 m. balandžio 16 d.
Prie įkelto šokio nurodo įstaigos, grupės, šokio pavadinimus.
4.6. Papildoma informacija (esant būtinybei) bus pranešta kiekvienos užsiregistravusios šokių
grupės vadovui.
V. PASIRODYMŲ VERTINIMAS
5.1. Dalyvių pasirodymus vertins komisija, sudaryta iš atitinkamų sričių atstovų.
5.2. Komisijos nariai pasirodymus vertins ir nominacijas skirs pagal šiuos kriterijus:
5.2.1. šokio temos atskleidimas;
5.2.2. originalumas;
5.2.3. artistiškumas;
5.2.4. šokėjų kostiumai;
5.2.5. scenografija;
5.2.6. muzikalumas;
5.2.7. pasirodymo visuma.
5.3. Konkursas rengiamas nuotoliniu būdu – vertinimo komisija balandžio 21 d. peržiūrės atsiųstus
vaizdo įrašus ir skirs nugalėtojams nominacijas. Balandžio 22 d. virtualioje konferencijoje Zoom
platformoje bus skelbiami konkurso laimėtojai ir parodomi jų vaizdo įrašai. Nuoroda bus išsiųsta
visiems užsiregistravusiems dalyviams.
5.4. Kiekviena konkurse dalyvaujanti šokių grupė bus apdovanota padėkos raštais, konkurso
nugalėtojai – diplomais.
5.5. Pedagogams, parengusiems ugdytinius, bus išduodamos Šiaulių r. švietimo pagalbos
tarnybos pažymos apie ugdytinių parengimą pagal organizatorių pateiktą medžiagą. (Nemokamai)
Elektroninės pažymos talpinamos tinklapyje www.srspt.eu skiltyje „Pedagogams“ – „Pažymos“.
Atskirai į įstaigas siunčiama nebus.
5.6. Konkurso organizatoriams pageidaujant, jiems bus parengtos Šiaulių r. švietimo pagalbos
tarnybos metodinės pažymos (10 priedas) (1,50 Eur).
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6. Pateikdamas video medžiagą konkursui, autorius tampa konkurso dalyviu.
7. Pateikdami dalyvio anketą, dalyviai sutinka, kad atsiųsta video medžiaga būtų naudojama
(skelbiama) organizatorių interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose. Už video medžiagoje
nufilmuotų vaikų tėvų sutikimus atsako konkurso dalyvis.
8. Dalyvis, pateikdamas video medžiagą konkursui, patvirtina, kad yra šios video medžiagos
autorius ir yra gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią video medžiagą pateikti konkursui. Už
autorinių teisių pažeidimus atsako video medžiagą pateikę asmenys.
____________________________________________________

Šiaulių regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų
šokių konkurso „Medutis“ nuostatų
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2021 m. kovo .....d.
Įstaigos pavadinimas
Šokių grupės pavadinimas
Šokių grupės vadovas (vardas, pavardė,
pareigos, el. paštas, telefono numeris)
Šokėjų amžius ir skaičius
Šokio pavadinimas
Šokio trukmė
Muzikos kūrinio pavadinimas ir autorius,
atlikėjas
Choreografijos autorius

