JUOZO MILTINIO GIMNAZIJA
XII RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ DRAMATURGŲ
KONKURSAS

NUOSTATAI

I.

BENDROJI DALIS

1. XII respublikinį jaunųjų dramaturgų konkursą „IŠSKLEISK KŪRYBOS
SPARNUS“ organizuoja Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija, kryptingai ugdanti humanitarinius
teatrinius moksleivių polinkius.
2. Tikslai:
2.1. Skatinti ir plėtoti moksleivių literatūrinę dramaturginę kūrybą.
2.2. Paremti mokyklų ir gimnazijų dramos būrelius, scenos mėgėjus šiuolaikiniais
moksleivių draminės kūrybos tekstais.
3. Principai:
3.1. Atvirumas, demokratiškumas – susipažinti su konkurso nuostatais ir dalyvauti
gali visų Lietuvos Respublikos progimnazijų, gimnazijų, menų mokyklų, neformaliojo švietimo
ugdymo įstaigų 5–12 (IV gimnazijos) klasių moksleiviai, nepriklausomai nuo kūrybinės patirties.
3.2. Objektyvumas – konkursui pristatytus darbus, nežinodama jų autorių, vertina
komisija, kurią sudaro Juozo Miltinio gimnazijos teatro ir lietuvių kalbos mokytojai, žymūs
respublikos teatralai, Lietuvos rašytojų sąjungos nariai.
II.

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

1. Konkursui pateikiami darbai Microsoft Office Word (*.doc, *.docx) formatu,
spausdinti Times New Roman 12 šriftu, taisyklinga lietuvių kalba.
2. Konkurso dalyvių darbai su autorių duomenimis (pavarde, vardu, mokykla ir jos
adresu, klase, darbo pavadinimu, mokytojo konsultanto vardu ir pavarde, el. paštu,
telefonu) siunčiami į Juozo Miltinio gimnaziją iki 2018 m. gruodžio 30 dienos. Pageidautinos
kūrinių anotacijos.
3. Konkursui teikiamos vienaveiksmės ar daugiaveiksmės pjesės, scenarijai,
intermedijos ir kitų dramos žanrų kūriniai. Siūloma tematika: istorinių personažų interpretacijos,
moksleivių ir jaunimo dabartis, santykiai mokykloje, šeimoje, visuomenėje, asmeninė patirtis
(meilė, draugystė, išvykos, nuotykiai, sportas, kraštotyra ir t.t.).
4. Darbų autoriai gali būti individualūs asmenys arba kūrybinės grupės.
5. Kūrybinius darbus siųsti adresu:
XII respublikiniam jaunųjų dramaturgų konkursui
Juozo Miltinio gimnazija
Aukštaičių g. 1
LT-36211 Panevėžys,
arba el. paštu izolda.pakalniene@gmail.com
rastine@miltinio.panevezys.lm.lt

III.

KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

1. Vertinimo komisija konkursui pristatytus darbus aptaria, įvertina ir parašo
recenzijas iki 2019 m. vasario 1 dienos.
2. Nugalėtojai apdovanojami rėmėjų įsteigtais prizais, atminimo dovanomis,
Panevėžio miesto savivaldybės padėkos raštais bei specialiaisiais prizais. Geriausiai įvertintus
kūrinius ar jų ištraukas apdovanojimo iškilmėse suvaidins Juozo Miltinio gimnazijos teatro
studijos nariai, Juozo Miltinio dramos teatro aktoriai.
3. Į kūrybinį seminarą bei apdovanojimo šventę Juozo Miltinio gimnazijoje 2019 m.
balandžio 1 savaitę kviečiami konkurso dalyviai ir jų mokytojai. (Apie tikslią renginio datą visi
autoriai ir jų mokytojai bus informuoti individualiai). Darbų konsultantams, mokytojams rengiami
kvalifikaciniai užsiėmimai, jiems įteikiami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
4. XII respublikinis jaunųjų dramaturgų konkursas organizuojamas bendradarbiaujant
su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Panevėžio miesto savivaldybe, Panevėžio
miesto Juozo Miltinio dramos teatru, individualiais rėmėjais.

Teirautis ir klausimus galite pateikti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Izoldai Pakalnienei,
tel.: 845-587228, elektroninis paštas: izolda.pakalniene@gmail.com
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos
teatro ir lietuvių kalbos mokytojai,
konkurso organizatoriai

