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VILNIAUS MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ I-II GIMNAZIJOS KLASIŲ
MOKINIŲ „DUBBING FILM“ FESTIVALIO ANGLŲ KALBA
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Tuskulėnų gimnazija organizuoja Vilniaus miesto bendrojo lavinimo gimnazinių I-II
klasių mokinių „Dubbing film festival“ anglų kalba.
2. Konkurso nuostatai reglamentuoja festivalio tikslus, dalyvius, organizavimą, vertinimą ir
dalyvių apdovanojimą.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3.
4.
5.
6.

Skatinti mokinius domėtis anglų ir amerikiečių kino žanru, režisieriais, vaidinimo stiliumi.
Kelti mokinių anglų kalbos mokymosi motyvaciją.
Skatinti mokinių kūrybinius, meninius bei sceninius gebėjimus.
Skatinti tarpgimnazinį anglų kalbos mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą.
III. LAIKAS IR VIETA

7. Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų I-II gimnazijos klasių mokinių „Dubbing film“
festivalis anglų kalba įvyks 2018 m. balandžio 19d. nuo 14 val. iki 16 val. Vilniaus Tuskulėnų
gimnazijoje (Tuskulėnų g-vė 31).
IV. DALYVIAI

8. Festivalyje gali dalyvauti Vilniaus miesto bendrojo lavinimo gimnazinių I-II klasių mokiniai
sudarę nemažiau kaip nuo 3 iki 5 mokinių grupę pagal pasirinktą filmo žanro epizodą.
V. REIKALAVIMAI
9. Gimnazijos savo nuožiūra renkasi filmą, pagal mūsų pasiūlytus žanrus: trileris, drama arba
istorinis. Dubliuotas epizodas turi užtrukti tik 4-8 min. ir tik gyvai. Po visų dalyvių filmų

epizodų pasirodymų bus išrinktos dvi geriausiai pasirodžiusios gimnazijų grupės. Po to, joms
bus pateiktas dar vienas, mūsų parinktas filmo žanras, kurio dubliavimą komandos turės paruošti
ir pristatyti per 10 min. Vertinimo komisija ir žiūrovai salėje išrinks pačius geriausius dubliuotus
variantus, kurie ir taps festivalio favoritais.

VI. VERTINIMAS IR SKATINIMAS
10. Darbus vertins kompetetinga vertinimo komisija.
11. Dalyviams ir jų mokytojams bus įteikti dalyvio pažymėjimai.
12. Festivalio geriausiai gimnazijos komandai ir jų mokytojai bus įteiktas specialus prizas.

VII. VERTINIMO KRITERIJAI
a) Taisyklingas anglų kalbos tarimas;
b) Gebėjimas kalbėti raiškiai, garsiai, natūraliai;
c) Gebėjimas tinkamai perteikti meninio žanro mintį;
d) Vizualinė estetika, kūrybiškumas.

VIII. ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI
13. Organizatoriai: Vilniaus miesto anglų kalbos metodinis būrelis- pirmininkė anglų kalbos
mokytoja ekspertė Ilona Deikienė; Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos mokytoja metodininkė Alina
Žutautaitė ir gimnazijos užsienio kalbų metodinis būrelis, bei festivalio koordinatorius
gimnazijos I klasės mokinys Jorigis Jasiūnas.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Festivalio organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konkurso nuostatus bei programą.
15. Festivalio dalyviai sutinka, kad vaizdo medžiaga būtų skelbiama gimnazijos svetainėje bei
Facebook paskyroje festivalio viešinimo tikslais be atskiro dalyvio globėjų ar tėvų raštiško sutikimo.
16. Kontaktai pasiteirauti: anglų kalbos mokytoja metodininkė Alina Žutautaitė tel.:8-684-63558;
alinazut@yahoo.com
17. Registracija į festivalį vykdoma čia: https://goo.gl/forms/nu7aZ96p54Q5pGMZ2

