PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-23
TARPTAUTINIS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 8–12 KLASIŲ MOKINIŲ IR
MOKYTOJŲ UŽSIENIO KALBŲ IR VAIZDO FILMŲ MENO KONKURSO
„MES Z KARTA – ATEITIES VIZIJA“
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija įgyvendindama tarpdalykinį
kūrybiškumo poreikį kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru inicijuoja tarptautinį bendrojo
ugdymo mokyklų 8–12 kl. mokinių ir jų mokytojų užsienio kalbų vaizdo filmų konkursą „Mes Z
karta – ateities vizija“. Šiuo konkursu tikimasi, kad užsienio kalbų, menų, informacinių technologijų
mokytojai kartu su mokiniais prisilies prie naujų technologijų, skatinant kūrybiškai jas panaudoti,
lavins mokinių užsienio kalbų įgūdžius konkuruoti bei komunikuoti atskleidžiant savo požiūrį į
pasaulį ir jo globalines problemas, ugdys mokinių kūrybiškumą bei lavins jų vizualinę kalbą.
Vaizdo filmas yra

garso ir vaizdo kūrinys, kurį sudaro temos susieti vaizdai,

nuosekliai užfiksuoti laikmenoje ir skirti rodyti viešo rodymo įrangos priemonėmis.
Renginys vyks dviem etapais.
Pirmame etape visi filmai bus talpinami LSMU gimnazijos svetainėje, kurioje
peržiūros metu kiekvienas asmuo turės galimybę balsuoti už patikusį filmą.
Antrame etape, 2019 m. balandžio 19 dieną vyks baigiamoji konferencija, kurios metu
bus pristatomi ir nominuojami 10 geriausių, žiūrovų įvertinti filmai.
II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Konkurso tikslas - lavinti mokinių užsienio kalbų įgūdžius komunikuoti, ugdyti
mokinių kūrybiškumą, lavinti jų vizualinę kalbą, skatinti išmokti kūrybiškai panaudoti skaitmenines
technologijas, atskleisti savo požiūrį į pasaulį ir jo globalines problemas bei vykstančius įvykius,
formuoti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
2. Konkurso uždaviniai - skatinti mokinius savarankiškai kurti skaitmeninį kiną
įvairiomis užsienio kalbomis ir plačiau nušviesti laikmečio aktualijas, būti pilietiškai atsakingais už
pateiktą turinį, suvokti viešąją erdvę.
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III SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZATORIAI
3. Konkurso organizatoriai – Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto gimnazija ir
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.
4. Konkurso vadovai:
 Dr. Jolanta Lėgaudaitė, LSMU gimnazija, anglų kalbos mokytoja.
El. paštas – jolanta.legaudaite@lsmugimnazija.lt
 Jolita Grabliauskaitė, dailės vyresnioji mokytoja.
El. paštas – jolita.grabliauskaite@lsmugimnazija.lt
5.

Konkurso koordinatoriai:
 Kęstutis Budrevičius, informacinių technologijų mokytojas metodininkas.
El. paštas – kestutis.budrevicius@lsmugimnazija.lt
 Aušra Budrienė, anglų kalbos mokytoja.
El. paštas – ausra.budriene@lsmu.gimnazija.lt
 Zita Verbickienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Tel. (8 37) 324158
El paštas – zita.verbickiene@kpkc.lt
IV SKYRIUS
KONKURSO DALYVIAI

6.

Lietuvos ir užsienio bendrojo ugdymo mokyklų 8–12 mokiniai ir mokytojai.
V SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

I Konkurso etapas:
7.

Kiekvienas dalyvis užpildo registracijos formą adresu:

http://www.lsmugimnazija.lt/skaitmeninis-kinas iki 2019 m. kovo 1 d.
8.
organizatoriams

Filmai talpinami iki 2019 m. kovo 19 d. www.youtube.com portale, o konkurso
pateikiama

tik

nuoroda,

kurią

reikia

atsiųsti

el.

paštu

kestutis.budrevicius@lsmugimnazija.lt, nurodant temą konkursui „Mes Z karta – ateities vizija“.
9.

Kūrybinių vaizdo filmų darbų anotacijas anglų kalba (100-150 žodžių) pateikti iki

2019 m. kovo mėn. 19 d. el. paštu jolanta.legaudaite@lsmugimnazija.lt
10. Kūrybinių vaizdo filmų balsavimas internetu vyks iki 2019 m. balandžio 10 d.
LSMU gimnazijos svetainės nuorodoje „Skaitmeninis kinas“.
II Konkurso etapas:
11. Apibendrinamoji konkurso konferencija „Mes Z karta – ateities vizija“ vyks 2019
balandžio 19 d. 12.00 val. (registracija prasidės 10.30 val.) LSMU gimnazijoje, Seredžiaus g. 4,
Kaunas.
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12. Konferencijos metu filmų autoriai pristatys 5 min. pranešimą apie filmo idėjos ir
kūrimo eigą anglų kalba.

VI SKYRIUS
DARBŲ PATEIKIMAS
13. Filmo kūrimo reikalavimai:
 Temos: „Laisvalaikis“, „Ateities mokykla“, „Ateities vizija“, „Ateities menas“,
„Ateities mokslas“, „Savanoriavimas“.
 Darbai turi būti sukurti 2018–2019 metais.
 Trukmė nuo 5 min. iki 10 min.
 Rekomenduojama kuriamų filmų raiška HD (1280x720) ir FULL HD
(1920x1080) taškų.
 Kalba – lietuvių ar kita užsienio kalba bei subtitrai anglų kalba.
 Filmų žanrai – vaidybinis, dokumentinis, animacinis, eksperimentinis.
14. Filme negali būti naudojama necenzūrinė kalba, žalinga ar nelegali informacija.
15. Autoriai privalo laikytis LR ir kitų valstybių autorių teisių ir gretutinių teisių
įstatymo. konkursui galima teikti tik autorinį kūrinį, kuris negali būti kitų asmenų sukurtų darbų
kopija.
16. Autoriai, pateikę

konkursui darbus, autorines teises perduoda konkurso

organizatoriams. Organizatoriai turi teisę kopijuoti darbus, skelbti juos internete, naudoti
kompaktinėse plokštelėse ar žiniasklaidoje.
17. Kūrybinių vaizdo filmų darbų anotacijas anglų kalba ( 100-150 žodžių).
VII SKYRIUS
KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS
18. Kūrybinių vaizdo filmų darbai vertinami dviejuose amžiaus grupėse:
I grupė – 8–9 klasių mokiniai.
II grupė – 10–12 klasių mokiniai.
19. Vertinimo kriterijai: kūrybiškumas, estetiškumas, novatoriškumas, užsienio kalbų
įgūdžių atskleidimas, kritinis mąstymas, originalumas, techninė filmo kokybė.
20. Darbus vertins organizatorių sudaryta komisija.
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VIII SKYRIUS
KONKURSO DALYVIŲ SKATINIMAS IR APDOVANOJIMAS
21. Visiems konkurso dalyviams bus įteikti padėkos raštai.
22. Mokytojai, ruošę mokinius konkursui, apdovanojami padėkos raštais.
23. Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais ir atminimo dovanėlėmis.
24. Mokytojams

bus

išduoti

kvalifikacijos

Dalyvio mokestis – 0,87 ct.
_____________________

Zita Verbickienė, tel. (8 37) 32 41 58, el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt

tobulinimo

pažymėjimai.

