
 

 

   
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

RESPUBLIKINIO TEATRINIŲ ETIUDŲ KONKURSO 

PASAULI, KĄ TU? 
NUOSTATAI 

 

1. Teatrinių etiudų konkursas „Pasauli, ką Tu?“ (toliau Konkursas) yra Globalaus jaunimo 

festivalio dalis. 

2. Globalaus jaunimo festivalio tikslas – paskatinti jaunimą apmąstyti savo tapatybę, gyvenimo 

būdą, atsakomybės ribas už save ir savo aplinką bei apsvarstyti , kokiomis priemonėmis jie gali 

prisidėti prie pasaulyje egzistuojančios nelygybės mažinimo, taikos palaikymo ir darnios 

globalios visuomenės plėtros. 

3. Globalaus jaunimo festivalį organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. 

4. Konkurso tikslas – suburti jaunus žmones teatrinėmis raiškos priemonėmis kalbėtis apie 

pasaulio piliečius ir savo santykį su globaliu pasauliu.  

5. Vieta – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius  

6. Laikas – 2016 m. gegužės 27 d.  

7. Dalyviai – įvairias ugdymo ar kultūros institucijas atstovaujančios 14-18 metų amžiaus, nuo 5 

iki 10 moksleivių grupės. Dalyvaujančių Konkurse grupių skaičius ribotas.  

8. Konkurso dalyviai kviečiami sukurti iki 10 min. trukmės teatrinį etiudą pavadinimu „Pasauli, ką 

Tu?“, kuriuo turėtų būti keliami klausimai apie pasaulio piliečio tapatybę ir šiuolaikinius 

globalizacijos iššūkius, su kuriais susiduria jaunas žmogus. Konkurso metu grupės taip pat turės 

atlikti improvizacijų užduotis organizatorių pateiktomis temomis.  

9. Konkurso programa: 

2016 m. gegužės 27 d. 

10.00–11.00 Dalyvių registracija  

11.30–14.30 Konkursas  

16.00–17.00 
Konkurso dalyvių apdovanojimas (tuo pat metu vyks viso festivalio 

konkursinių programų nugalėtojų apdovanojimai) 

10. Konkurso dalyvius vertins komisija. Vertinimo komisiją sudarys Globalaus jaunimo festivalio 

svečiai, teatro ir kitų meno sričių atstovai. 



 

 

   
 

11. Bus vertinama, ar etiudas atitinka pasirinktą temą, ar kūrybiškai atlikta užduotis, ar improvizuojant 

duotomis temomis buvo suprantamai perteikta žinutė.  

12. Trys geriausi teatriniai etiudai bus apdovanoti Konkurso laureatų diplomais, taurėmis bei Globalaus 

jaunimo festivalio rėmėjų prizais.  

13. Visoms Konkurse dalyvaujančioms moksleivių grupėms bus įteiktos padėkos, o moksleiviams - 

Globalaus jaunimo festivalio dalyvių pažymėjimai. 

14. Pasirodymo metu galima naudoti muzikos įrašus (turi būti įrašyta išorinėje laikmenoje mp3 

formatu), savo atsivežtą rekvizitą. 

15. Pasirodymo metu negali būti naudojama ugnis bei fejerverkai. 

16. Dalyviai, norintys dalyvauti Konkurse, turi užsiregistruoti – iki 2016 m. balandžio 29 d. atsiųsti 

užpildytą registracijos anketą - paraišką el. paštu jolanta@lvjc.lt  

17. Konkurso eiga bus išsiųsta el. paštu paraiškas atsiuntusiems kolektyvams pasibaigus registracijos 

terminui, bet ne vėliau nei iki gegužės 13 dienos. 

18. Galimybės repetuoti pasirodymo vietoje nebus. 

 

Apie Globalaus jaunimo festivalį: 

19. Globalaus jaunimo festivalio programa skelbiama Lietuvos vaikų ir jaunimo centro tinklapyje 

www.lvjc.lt. Festivalio programą sudaro: 

 Susitikimai ir diskusijos su žymiais Lietuvos visuomenės, politikos, sporto ir meno, verslo 

veikėjais. 

 Kūrybinės, edukacinės, meninės, eksperimentinės dirbtuvės, kuriose dalyvaudami 

moksleiviai galės atrasti sau patrauklią ir priimtiną veiklą saviraiškai.  

 Konkursai, akcijos ir kt. 

  Valstybinių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, profesinio rengimo, aukštojo mokslo 

įstaigų veiklos pristatymai.   

20. Globalaus jaunimo festivalio dalyviai -Lietuvos vyresniųjų klasių moksleiviai.  

21. Daugiau informacijos – Jolanta Markevičienė, tel.: (8 5) 272 5319 El. paštas jolanta@lvjc.lt  
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