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KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ
PRANCŪZIŠKOS DAINOS FESTIVALIO ,,CHANTONS TOUJOURS, CHANTONS
ENSEMBLE’’ NUOSTATAI

I.

BENDROS NUOSTATOS

1.1. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tradicinis Prancūziškos dainos festivalis
„Chantons toujours, chantons ensemble“ festivalis Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje
rengiamas jau 9 kartą.
1.2. Pagrindinis šio festivalio – tikslas yra sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, skatinti mokinių
prancūzų kalbos mokymąsi, ugdyti kultūrinio bendravimo įgūdžius, diegti naujus ugdomosios
veiklos metodus, plėtoti mokinių sociokultūrinę kompetenciją, tarpmokyklinį bendravimą, patirties
sklaidą.

II.

FESTIVALIO SĄLYGOS

2.1. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tradicinis prancūziškos dainos festivalis
vyks 2019 m. kovo 19 d. (antradienį), 14.00 val. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje
(V.Čepinskio g. 7).
2.2 Užpildytą paraiškos formą (1 priedas) iki 2019 m. kovo 13 d. siųskite elektroniniu paštu
lina.kilciauskaite@dobkevicius.lt (laiško temoje nurodyti: „Prancūziškos dainos festivaliui“).
Paraiškoje būtina nurodyti: dalyvaujančių mokinių vardus, pavardes, klasę, dainos pavadinimą ir
autorių, mokytojų, ruošusių mokinius, vardus ir pavardes bei kvalifikacines kategorijas. Kartu su
paraiškos forma atsiųskite ir muzikos kūrinio fonogramą (jei ji reikalinga).

III.

FESTIVALIO DALYVIAI

3.1. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5 – 12 klasių mokiniai. Festivalio dalyviai skiriami į
dvi amžiaus grupes:
a) 5 – 8 kl. mokiniai;
b) 9 – 12 kl. mokiniai.
3.2. Festivalyje gali dalyvauti tik prancūzų kalba dainuojantys mokiniai.
3.3. Mokyklą gali atstovauti du ansambliai ar solistai – kiekvienoje amžiaus grupėje po vieną.

IV.

FESTIVALIO VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

4.1. Dalyvių pasirodymus vertins nešališka vertinimo komisija, kuri vadovausis šiais konkursinio
dainavimo kriterijais:
a) taisyklinga prancūzų kalba;
b) atlikimo kokybė (muzikalumas, akompanimentas);
c) atlikimo meniškumas (emocinė dainos turinio interpretacija, įtaigumas, sceninis
įvaizdis).
4.2. Festivalio nugalėtojai apdovanojami diplomais, padėkos raštais.

V.

FESTIVALIO ORGANIZATORIAI

5.1. Festivalį, skirtą frankofonijos mėnesiui paminėti, inicijuoja ir organizuoja Kauno Jurgio
Dobkevičiaus progimnazija.
5.3. Festivalio organizacinis komitetas:


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Kilčiauskaitė (kontaktinis telefonas pasiteiravimui:
+37061000216);



Muzikos mokytoja Gema Rudzevičienė;



Prancūzų kalbos mokytoja Renata Stasiukynaitė.
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Mokyklos pavadinimas

Dainos pavadinimas ir autorius
Kūrinio trukmė (minutėmis)

Ansamblio pavadinimas ar
atlikėjas
(mokinių vardai, pavardės ir
klasės)

Mokytojai ruošę dalyvius
(vardai, pavardės, kvalifikacinės
kategorijos)
Kontaktinis asmuo
(vardas, pavardė, el. paštas ir
telefono numeris)
Techninės priemonės, reikalingos
Jūsų programai atlikti
(grotuvo tipas, mikrofonų skaičius
ir kt.)

SVARBU! Siųsdami paraiškos formą nepamirškite atsiųsti ir fonogramos, jei kūrinys nebus
atliekamas gyvai.

