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VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 8-12 KLASIŲ MOKINIŲ TRADICINĖS
TEATRINIŲ IMPROVIZACIJŲ ŠVENTĖS„MELPOMENĖ KVIEČIA-2019“ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Tuskulėnų gimnazija 2019 m. gegužės 3 d. organizuoja keturioliktą tradicinę
teatrinių improvizacijų šventę „Melpomenė kviečia – 2019“.
2.

Šventė „Melpomenė kviečia“ vyko kasmet nuo 2006-2018 metais Vilniaus Tuskulėnų

gimnazijoje.
3.

Šventės rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir

sporto departamentas.
II.TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Ši šventė organizuojama narkomanijos, alkoholizmo, savižudybių, smurto apraiškų,
netolerancijos paauglių tarpe mažinimo prevenciniais tikslais. Improvizacijų šventė „Melpomenė
kviečia – 2019“ padės ugdytojams spręsti šiuos uždavinius:
4. Skatins paauglius turiningai praleisti laisvalaikį, pateikiant teatrinę raišką kaip alternatyvią
prevencinę priemonę alkoholizmui ir narkomanijai.
5. Suteiks galimybę paaugliams bendrauti ir bendradarbiauti, ugdyti meninę, komunikavimo ir
pažinimo kompetencijas.
6. Sudarys galimybę didinti Vilniaus miesto 8 – 12 klasių mokinių mokymosi motyvaciją.
7. Žadins paauglių ir jaunimo domėjimąsi teatru, susipažįstant su teatrinės improvizacijos
galimybėmis ir formomis.
8. Didins pakantumą, pagarbą ir atsakomybę paauglių tarpusavio santykių aspektu, veiks kaip
prevencinė priemonė, nukreipta prieš paauglių savižudybes.

III. DALYVIAI
9. Vilniaus miesto mokyklų (švietimo įstaigų) 8-12 klasių (atitinkamai 14-19 m. amžiaus)
mokiniai, besidomintys teatro raiška.
10. Mokiniai neprivalo lankyti dramos būrelio, priešingai – pageidautinos mokinių,
nelankančių teatro užsiėmimus, grupės.
11. Kiekvieną mokyklą (švietimo įstaigą) atstovauja 5 – 15 mokinių grupė.

IV. ŠVENTĖS ORGANIZAVIMAS
12. Šventė prasidės 2019 m. gegužės 3 d. 14.00 val.
13. Šventė vyks Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos aktų salėje (adresas: Tuskulėnų g.31, Vilnius).
Telefonas pasiteiravimui: 8 684 05 373 (organizatorė Rasa Ercmonienė – Varnė).
14. Kiekviena dalyvaujanti grupė pristato namų darbą (tai bus šventės pirmasis turas): 5
minučių trukmės teatrinį etiudą socialine tema (šeima, mokykla, bendravimo, psichologinės
problemos, smurto apraiškos, narkomanija, alkoholizmas ir kt.).
15. Antrasis turas – tai improvizacijos su burtų tvarka gautu teatriniu rekvizitu.
16. Trečiasis turas – improvizacijos pagal duotą muziką.

V. VERTINIMAS. APDOVANOJIMAI
17. Visos dalyvaujančios grupės bus įvertintos specialiomis nominacijomis, padėkos raštais ir
suvenyrais. Vietos nebus skirstomos.
VI. REGISTRACIJA IR PARAIŠKŲ SIUNTIMAS
18. Vietų skaičius ribotas. Bus priimamos pirmosios dešimt komandų, pateikusios paraiškas.
Paraiškas siųsti elektroniniu paštu: rasavarne@gmail.com arba faksu (8 5) 279 94 50 iki 2019 m.
balandžio 10 d.
Dalyviai privalo užpildyti šią lentelę ir atsiųsti el. paštu rasavarne@gmail.com
Švietimo įstaiga

Grupės vadovo

Mokinių amžius
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______________________

Mokinių skaičius
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