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LIETUVOS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ IR MOKINIŲ VOKIŠKŲ DAINŲ FESTIVALIO
2019 NUOSTATAI

I. FESTIVALIO TIKSLAS
1. Skatinti domėjimąsi vokiečių kalba, vokiškai kalbančių šalių kultūra, moksleivių
saviraišką, kūrybiškumą, bendravimą.
II. FESTIVALIO ORGANIZATORIUS IR PARTNERIAI
2. Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacija (toliau – Organizatorius). Festivalio
partneriai Goethe’s institutas Lietuvoje ir Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla.
III. FESTIVALIO DALYVIAI
3. Festivalyje gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigų mokiniai ir ikimokyklinio
ugdymo įstaigų bei priešmokyklinio amžiaus vaikai.
4. Iš vienos savivaldybės gali dalyvauti 2 solistai arba 2 ansambliai kiekvienas iki 12 narių.
Išimtis: iš Vilniaus m., Kauno m. ir Klaipėdos m. savivaldybių gali dalyvauti po 3 solistus
ar po 3 ansamblius kiekvienas iki 12 narių.
IV. FESTIVALIO TURINYS
5. Dalyviai paruošia vieną vokiškai kalbančių šalių autorių/grupės kūrinį vokiečių kalba ir
atlieka jį gyvai akompanuojant. Fonogramas naudoti draudžiama.
6. Organizatorius prašo laikytis DACHL principo. Plačiau apie DACHL principą adresu:
https://ldv.lt/index.php/dachl
1

V. FESTIVALIO ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Festivalis vyks 2019 m. gruodžio 6 d. Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje (Mindaugo
g. 9, Vilnius).
7. Festivalio pradžia 15.00 val.
8. Registracija vyksta elektroniniu būdu adresu https://forms.gle/1Ge4sMPyg6bNx9sg7 iki
2019 m. lapkričio 22 d. 17.00 val. Dalyvius registruoja atitinkamos savivaldybės Vokiečių
kalbos metodinio būrelio pirmininkas. Organizatorius rekomenduoja Lietuvos savivaldybių
Vokiečių kalbos metodiniams būreliams, prieš siunčiant dalyvius į Lietuvos vokiškų dainų
festivalį, savo savivaldybėje organizuoti dalyvių atrankos etapą.
9. Festivalio dieną atvykę dalyviai registruojasi nuo 12.00 iki 14.30 val. Nuo 12.15 iki 14.30
val. vyksta repeticijos. Solisto ar ansamblio repeticijai skiriama ne daugiau kaip 10 min.
10. Paraiškos formoje privaloma užpildyti visas grafas. Būtina nurodyti, kokios technikos /
instrumento reikia atliekant dainą. Festivalio organizatoriai negarantuoja dalyvius aprūpinti
visa pageidaujama technika ir instrumentais.
11. Dalyvių kelionės išlaidų Organizatorius nedengia. Organizatorius dalyvius ir daugiausiai
du lydinčius asmenis vaišins užkandžiais ir gaiviaisiais gėrimais.
VI. FESTIVALIO DALYVIŲ APDOVANOJIMAI
12. Visi dalyviai apdovanojami Organizatoriaus padėkos raštais ir festivalio rėmėjų prizais.
____________________

Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacija dėkoja festivalio partneriams:
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