Vaizdo klipų kūrimo konkursas
14-18 metų moksleiviams
Nacionalinė švietimo agentūra kartu su partneriais vykdo projektą „Saugesnis
internetas:draugiskasinternetas.lt III“ ir kviečia mokyklas dalyvauti kūrybiniame vaizdo klipų
konkurse.
Organizuojant konkursą tikime, kad jaunuoliai kurs darbus, kurie atskleis saugaus
bendravimo elektroniniais laiškais, žinutėmis, pokalbių svetainėse, socialiniuose tinkluose
galimybes, naudojant kompiuterius ar mobiliuosius telefonus, bei akcentuojant, kad bendravimas
nebūtų skatinantis patyčias ar kitas grėsmes.
Sukurti vaizdo klipai (nuorodos) siunčiami iki 2020 m. spalio 22 d.
UGDYKIME SAUGŲ BENDRAVIMĄ INTERNETE!

VAIZDO KLIPŲ KŪRIMO KONKURSO
„KURKIME SAUGŲ BENDRAVIMĄ INTERNETE!”
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaizdo klipų kūrimo konkurso „Kurkime saugų bendravimą internete!” (toliau –
konkursas) nuostatai reglamentuoja reikalavimus dalyviams, konkurso organizavimo, vaizdo klipų
vertinimo ir laimėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra, projekto „Saugesnis internetas:
draugiskasinternetas.lt III“ vykdytojas Lietuvoje.
3. Informacija apie konkursą skelbiama interneto svetainėje www.draugiskasinternetas.lt ir
https://www.facebook.com/draugiskas.internetas
II. KONKURSO TIKSLAS
4. Atskleisti saugaus bendravimo internete elektroniniais laiškais, žinutėmis, pokalbių
svetainėse, socialiniuose tinkluose galimybes. Akcentuoti netinkamo bendravimo internete
pasekmes bei šių problemų sprendimo būdus.
III. KONKURSO DALYVIAI
5. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų 14–18 m. moksleiviai.
Konkursas vyksta visoje Lietuvoje.
IV. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS
6. Konkurso objektas – vaizdo klipas, kurio tematika – saugus bendravimas elektroninėje
erdvėje.
7. Vaizdo klipas turi atskleisti saugaus bendravimo internete elektroniniais laiškais,
žinutėmis, pokalbių svetainėse, socialiniuose tinkluose galimybes, naudojant kompiuterius ar
mobiliuosius telefonus. Svarbu atpažinti ir akcentuoti netinkamo bendravimo pasekmes bei šių
problemų sprendimo būdus.
8. Vaizdo klipo trukmė – 30-60 sekundžių.
9. Filmuojant klipus gali būti naudojama įvairi technika – mobilieji telefonai, vaizdo
kameros ar pan.
10. Netinkamo turinio vaizdo klipai – nevertinami. Mokykla informuojama apie tokio vaizdo
klipo pateikimą konkursui. Vaizdo klipuose filmuojami vaizdai negali būti privatūs, netinkamo
turinio (t. y. pornografinio, pedofilinio, kurstančio rasinę ar tautinę nesantaiką ar kt. Lietuvos
Respublikos įstatymu draudžiamo turinio).
V. DARBŲ KONKURSUI TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI
11. Konkurso dalyvis gali pateikti vieną arba kelis vaizdo klipus.
12. Dalyvis konkursui pateikia anketą (Priedas Nr. 1), kurioje aiškiai ir tiksliai nurodo savo
duomenis ir kitą reikiamą informaciją.
13. Užpildyta anketa ir konkursui teikiamo vaizdo klipo internetinė nuoroda organizatoriams
siunčiami iki 2020 m. spalio mėn. 22 d. elektroniniu paštu: rasmute-elena.norkuniene@nsa.smm.lt;
14. Siunčiant elektroninį laišką temos eilutėje nurodykite: KURKIME SAUGŲ
BENDRAVIMĄ INTERNETE konkursui ir švietimo įstaigos pavadinimą;

VI. VERTINIMAS
15. Konkurso darbo – Vaizdo klipo – vertinimo kriterijai:
- atitikimas konkurso tematikai;
- konkurso temos atskleidimas;
- savitumas ir originalumas;
- kūrybiškumas.
16. Konkursui pateiktus darbus vertina projekto „Saugesnis internetas:
draugiskasinternetas.lt III“ sudaryta komisija.
17. Konkurse apdovanojami I, II ir III vietos laimėtojai. Galimi ir paskatinimo prizai, jei
konkursiniai darbai bus geri, tačiau nepatenkantys tarp prizinių vietų.
18. I vietos laimėtojas apdovanojamas PAGRINDINIU prizu – planšetiniu kompiuteriu.
19. II ir III vietų laimėtojai apdovanojami vertingais prizais su projekto simbolika.
20. Vaizdo klipai vertinami 2020 m. spalio 27 - lapkričio 6 dienomis.
21. Laimėtojai skelbiami 2020 m. lapkričio 12 d. interneto svetainėje
www.draugiskasinternetas.lt ir https://www.facebook.com/draugiskas.internetas. Apie laimėjimą
konkurso nugalėtojai taip pat informuojami asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu, kuris
nurodytas anketoje.
VII. KITOS SĄLYGOS
22. Konkursui pateikiant vaizdo klipus yra sutinkama, kad darbai, nurodant autorių,
mokyklą,
gali
būti
paskelbti
viešai
internete
(www.draugiskasinternetas.lt,
https://www.facebook.com/draugiskas.internetas, www.epilietis.eu, projekto ir jo partnerių
socialiniuose tinkluose) ar kitaip naudojami nekomerciniais tikslais ir tik vykdant projekto veiklas.
23. Konkurso dalyviai patvirtina, kad jų pateikta medžiaga atitinka autorių teisių bei kitus
LR įstatymuose numatytus reikalavimus viešai informacijai.
24. Konkurso dalyviai neprieštarauja, kad rengėjai naudos dalyvio pateiktus asmens
duomenis (mokinių vardus, pavardes ir amžių) konkurso vykdymo tikslais bei juos tvarkys
vadovaujantis Lietuvos Respublikos patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens
duomenų tvarkymą.
25. Kontaktinis asmuo - Rasmutė Elena Norkūnienė (el. paštas rasmuteelena.norkuniene@nsa.smm.lt, tel. Nr. +370 658 18 342)
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