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Ridardo Bakanausko kasdienirl pastangq ir pasiaukojandio darbo deka liaudies Sokius
progimnazijoje Soka daugiau negu du Simtai 1-8 klasiq mokinitl. Mokyklos dainq ir Sokiq
ansamblis kasmet aplanko po kelias uZsienio Salis. Dalyvauta tarptautiniuose liaudies Sokiq
festivaliuose, aplankytos Salys: Rusija, Anglija, Latvija,Vokietija, Ukraina, Lenkija, Pranciizija,
Olandija, Ispanija, Turkija, Belgija, Australija, Vengrija, Estija, Tunisas, eekija, Austrija,
Portugalija, ltalija, Malta, Serbija, Bulgarija, Slovenija, Suomija, Makedonija, Graikija,
Kroatija, Moldova. Jau de5imt metq geguZg PaneveZio ,,Cido" arenoje vyksta tarptautinis vaikq
tautiniq Sokiq ir dainq festivalis ,,Mes nupinsim Sokiq pytrQ", kur[ organizuoja ,,Vilties"
progimnazija kartu su PaneveZio Sokiq ansambliu ,,Pynimelis". ,,Cido" arenoje vykstandiuose
koncertuose mokytojo eksperto Ridardo Bakanausko deka sulaukiame svediq i5 Vokietijos,
Makedonijos, Ukrainos, Moldovos, Lenkijos, Rusijos, Latvijos, Turkijos, Gruzijos, kitq
uZsienio Saliq ir lietuviq Sokejq. Visq savaitE miesto mokyklose vyksta svediq koncertai,
vykstama i koncertini tur4 Latvijoje, svediai susipaZ[sta su miisq Salimi lankydamiesi sostineje,
Trakuose, Anyk5diuose ir kt..
Dar vienas progimnazijos tradiciniq tautiniq Sokiq renginir5 kuriuos [kvepe Ridardas
Bakanauskas - tarptautinis vaikq dainq ir Sokiq festivalis ,,Draugai draugamsoo, tradici5kai
skiriamas Lietuvos Nepriklausomybes atkurimo dienai pamineti, suburiantis i5tikimus draugus
i5 Lietuvos ir Latvijos. Sokiais ir dainomis dZiugina ne tik organizatoriq dainq ir Sotiq
ansamblis ,.Viltis", bet ir svediai i5 ivairiq Salies kampeliq: PaneveZio muzikos mokyklos dainq
ir Sokiq ansamblis .,Pynimelis", Siauliq Jovaro progimnazijos vaikq ir jaunimo tautiniq Sokiq
ansamblis ,.Seltinis'0, Lietuvos vaikq ir jaunimo cintro dainq ir Sokilt ansamblis ,,Ugnele".
Nemendines tautiniq Sokiq kolektyvas ,,Perla", Lenkq dainq ir Sokiq ansamblis ,,Vilija"
(Vilnius). Visus Zifirovus dZiugina ir jaunieji Sokejai i5 Latvijos Rygos tautiniq
Sokirlansamblis ,,Dzirgstelite" ir kt.. Bendruomends pilietiSkum4 ugdantis renginys suburia
daugiau negu penkis Simtus penkiasdelimt dallwiq ir apie Se5is Simtus Ziurovq. Ridardas
Bakanauskas yra ne tik aktyvus ir iniciaty vus Sokio mokyojas, bet gebantis rengti projektus.
kuriems skiriamas finansavimas, taip pritraukiant lesq progimnazijos pasirinktai krypdiai
puoseleti. DZiaugiames mokytojo Ridardo parengtais ir igywendintais projektais:
2018 m. projektu - tarptautiniu vaikrl tautiniq Sokiq festivaliu ,,Mes nupinsim Sokiq pyng
2018*, 2018 m. projektu - tarptautiniu vaikq tautinirl Sokiq festivaliu ,,Suk rateli pasauliui
2018*, 2017 m. projektu - tarptautiniu vaikq tautiniq Sokir1 festivaliu ,,Mes nupinsim Sokiq
pyng 2017",2016 m. projektu - tarptautiniu vaikq tautiniq Sokiq festivaliu ,,Mes nupinsim
Sokiq pynq 2016*, 2016 m. projektu - tarptautiniu vaikq tautiniq Sokiq festivaliu ,,Suk rateli
pasauliui 2016*.
2018 m. Ridardas Bakanauskas buvo paskirtas Lietuvos Simtmedio dainq Sventes ,,Vardan
tos...oo, ansambliq vakaro ,,Tevyne mtisq", baletmeisteiu. 2016 m. buvo paskirtas Lietuvos
moksleiviq dainrl Sventes ansambliq vakaro ,,Koks graZus tavo veidas gimtine...", VI dalies
,,Laisv6s vaikai...'0, baletmeisteriu. 20_18-09-09 (vyko Laisves aik5teje), PaneveZyje,
Auk5taitijos regionineje dainq Sventeje ,,Simtmedio skrynia" buvo paskirtas Sios Sventes vaikq
ir jaunimo Sokiq dalies,,Drobel6s" meno vadovu.
[vardindami Ridardo Bakanausko, Sokio mokytojo, k[rejo sekmes istorijqdr4siai teigiame, kad
b[tent Ridardas yra vertas Lietuvos LIETUVOS SOruO MOKYTOJO vardo.

Direktore Danute Valiukiene tel. (8 45) 43 24 72, mob. +370 68 69 22 55
KandidatUros teikdjas -
2018 m. spalio 23 d.

pavard6, para5as, telefonas


