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I. BENDROSIOS NUOSTATOS.
1.

Lietuvos šokio mokytojų - choreografų konkurso tvarkos aprašas reglamentuoja konkurso,

renginio ir apklausos tvarką.
2.

Konkurso tikslas – įvertinti mokytojų – choreografų, dirbančių su bendrojo ugdymo

mokyklų neformaliojo ugdymo šokių kolektyvais, pastarųjų keletos metų kūrybinę veiklą.
3.

Konkursu siekiama paskatinti mokytojus - choreografus kurti ir skelbti naujus įvairių šokio

žanrų ir stilių šokius bei dalintis gerąja patirtimi.
4.

Renginio tikslas yra aktyvinti Lietuvos moksleivių kultūrinį-visuomeninį gyvenimą, atrasti

naujus ir perspektyvius meninius kolektyvus, suburti skirtingų miestų bendrus interesus turinčius kūrėjus ir
atlikėjus turiningai bei tikslingi bendradarbiauti.
5.

Apklausos tikslas yra išrinkti kiekvienos amžiaus kategorijos publikos šokį; skatinti ir

domėtis šokių kūryba pedagoginę bei šokių bendruomenę.
6.

Nominacijas ir apdovanojimus skiria Šokio mokytojų asociacija. Apdovanojimus gali skirti

valstybinės institucijos, juridiniai ir fiziniai asmenys, rėmėjai.

II. KONKURSO VYKDYMO TVARKA, EIGA IR VERTINIMAS.
7.

Konkurse dalyvauja mokytojų – choreografų sukurti įvairių žanrų ir stilių šokiai, nufilmuoti ir

įkelti į interneto vaizdo saugyklas (www.youtube.com ar kt.).
8.

Konkursui pateikiami amžiaus kategorijų:

8.1.

1-4 klasių mokiniams skirti šokiai;

8.2.

5-8 klasių mokiniams skirti šokiai;

8.3.

9-12 klasių mokiniams skirti šokiai.

9.

Konkursui pateikiami šokiai, kai atlikėjų skaičius kolektyve yra ne mažiau nei 8 asmenys,

šokio kompozicijos trukmė iki 4 min. Vienas choreografas gali pateikti daugiau nei vieną šokį.
10.

Nufilmuoti ir į interneto vaizdo saugyklas įkelti šokiai turi atitikti Lietuvos Respublikos

įstatymų numatytus autorinių ir gretutinių teisės aktų reikalavimus, kitus normatyvinius teisės aktus,
nedraudžiančius filmuoti, fotografuoti vaikus ar kitus asmenis ir daryti jų garso ir vaizdo įrašus.
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11.

Šokio mokytojų asociacijos prezidiumo, švietimo ir kultūros atstovų jungtinė komisija

svarsto pateiktus šokių vaizdo įrašus internete, atrenka po tris šios tvarkos 8 ir 9 punktuose aptartus šokius,
iš viso devynis šokius. Komisija slaptu balsavimu skiria pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas kiekvienos amžiaus
grupės šokiams. Komisijos atrinkti choreografų šokių kolektyvai kviečiami dalyvauti respublikiniame
renginyje ir atlikti konkursui teikiamą šokį.
12.

Komisija vadovaujasi vertinimo kriterijais – choreografija perteikiama tema ir idėja, jos

atspindimos kompozicijos komponentais (pavadinimu, režisūriniu šokio vystymusi, intensyvia kompozicijos
brėžinių kaita, temą atitinkančiais sceniniais drabužiais ir avalyne ir kt.). Kompozicija turi turėti ryškią ir
efektingą vizualizaciją.
13.

Komisijos slapto balsavimo rezultatai skelbiami respublikiniame renginyje, kiekvienos

amžiaus kategorijos šokių choreografai ir kolektyvai apdovanojami I, II ir III laipsnio konkurso laureatų
diplomais, atminimo (rėmėjų) dovanomis.
14.

Devyni atrinkti šokiai teikiami visuotiniam balsavimui Šokio mokytojų asociacijos svetainės

www.sokis.upc.smm.lt apklausoje.
15.

Apklausa skirta išsiaiškinti kiekvienos amžiaus kategorijos publikos šokį. Daugiausiai balsų

svetainės apklausoje surinkę kiekvienos amžiaus kategorijos šokiai yra skelbiami publikos šokiais; mokytojai
- choreografai ir kolektyvai apdovanojami garbės raštais, atminimo dovanomis.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16.

Įkeltų į interneto vaizdo talpyklas šokių įrašų aktyvios nuorodos Šokio mokytojų asociacijos

prezidiumo, švietimo ir kultūros atstovų jungtinei komisijai el.paštu president@sokis.upc.smm.lt teikiamos
iki 2017-12-22 d., aktyvios nuorodos turi išlikti per 2018 metus.
17.

Apklausa svetainėje www.sokis.upc.smm.lt vykdoma vieną mėnesį iki respublikinio renginio

pradžios ir baigiama renginio dieną 12 val. Svetainėje yra aktyvuojama nuostata - iš vieno IP kompiuterio
adreso galima balsuoti tik vieną kartą.
18.

Respublikinis renginys organizuojamas 2018 m. pavasarį, data ir vieta bus tikslinama.

19.

Konkurso rezultatai skelbiami pedagoginėje ir kultūros spaudoje, saugojami Šokio mokytojų

asociacijos interneto svetainėje www.sokis.upc.smm.lt; informacija teikiama masinės informacijos ir
spaudos priemonėms.
20.

Informacija skelbiama Šokio mokytojų asociacijos svetainėje, platinama naujienlaiškiais

prenumeratoriams.
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