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Ridardas Bakanauskas

ge Lietuvos Valstybines Konservatorijos
Klaip€dos kultgros fakultetus ir lgijo kulttiros-Svietimo darbuotojo kvalifikacijq. 2003 m. jam
suteikta mokytojo eksperto kvalif6cine kategorija. PaneveZio ,,Vilties" progimnazijoje Sokio

mokytoju dirba nuo 2005-09-01d. Mokykloje yra suburgs vaikq liaudies Sokiq ansambli,,Viltis".
niearAas Bakanauskas - puikus specialistas, tinkamai organizuoja ugdomqji procesq, rrtmezgair

palaiko veiksmingus santykius su kolegomis, mokiniq tevais, mokiniais. Yra pasiekgs puikiq
iezultatq su ,gdytiniuir. Su jais dalyvauja lvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose
konkursuose, fesiivaliuose, projektuose. Mokytojas - darbStus, kiirybingas, draugi5kas, geba burti ir
dirbti komandoje. Turi gebejim4 vadovauti ne tik ugdyiniams, jq tevams, bet ir organizuoti
kasmetinius respublikiniui ir tarptautinius festivalius, Sventes mokykloje, mieste ir Salyje.

Jo indelis ypad rySkus respublikos kultiirai dirbant baletmeisteriu: 2007 m. Lietuvos dainq
Sventes ansambliq vakaro,,BIJTIES RATU" (varkq dalies),2009 m. - Lietuvos ttikstantmedio dainr4

Sventes ansambliq vakaro ,METAI" (vaikq dalies); 2012 m. moksleiviq dainq Sventes ansambliq
;"k;;; i;i cRi fiet, dp.ezIAI MANE AUGiNo", Z0t4 m. - Lietuvos dainq Sventes ,,Cia -
mano namai" ansamblio vakaro ,,Krantai Nemunelio";2016 m. Lietuvos moksleiviq dainq Sventes

ansambliq vakaro ,,Koks graZus tavo veidas gimtine ..." (VI d). 2007 m. paskirtas liaudi5kos
muzikos konsultantu io. Siauliu. Utenos itims.

Ridardo Bakanausko kasdieniq pastangq ir pasiaukojandio darbo deka Siais mokslo metais
liaudies Sokius mokykloje Soka daugiau negu du Simtai l-8 kl. mokiniq. 2015 m. spalio 10 - 18 d.

dainq ir Sokiq ansamblis ,,Viltis'o dalyvavo tarptautiniame liaudies Sokiq festivalyje Ki5iniovo
mieste (Moldova), 2016 kovo 20-21 d. - tarptautiniame liaudies Sokiq festivalyje ,,Perkunitis",
Kiekavoje (Latvija). Kiekvienq metq geguZg PaneveZio,,Cidoo'arenoje vyksta tarptautinis vaikq
tautiniq Sokiq ir dainq festivalis,"lt4es nupinsim Sokiq pyne"r kuri organizuoja ,,Vilties"
progimnazija kartu su PaneveZio Sokiq ansambliu ,,Pynimelis". Siais metais (septintus metus)
miJsto ,,Cido" arenoje vyksiandiame baigiamajame koncerte mokytojo eksperto deka sulauksime
vokiediq, makedonq, ukrainiediq, moldovq, lenkq, rusq, latviq ir lietuviq Sokejq.

festivalio metu kiekvienais metais savaite miesto mokyklose svediu koncertai,


