
NACIONALINIO VAIZDO ĮRAŠŲ KŪRIMO KONKURSO
« Frankofonijos iššūkiai »

TAISYKLĖS

I SKYRIUS - BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nacionalinio vaizdo įrašų kūrimo konkurso “Frankofonijos iššūkiai” ("Les défis pour la
francophonie") taisyklės reglamentuoja konkurso organizavimą, reikalavimus vaizdo įrašams,
sukurto turinio pateikimą ir vertinimą, nugalėtojų paskelbimo tvarką.

2. Konkursą organizuoja Prancūzų institutas Lietuvoje.

3. Informacija apie konkursą ir konkurso taisyklės bus skelbiamos Prancūzų instituto Lietuvoje
interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose.

II SKYRIUS - KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Konkurso tikslas - skatinti prancūzų kalbos besimokančių jaunuolių domėjimąsi pagrindinėmis
Tarptautinės frankofonijos organizacijos veiklos sritimis, aktualiais pasauliniais klausimais ir
frankofoniško pasaulio įvairove. Kaip ir kasmet, kovo mėnesį švenčiama visa prancūzų kalbos
įvairovės diena. Šiais metais pasirinkta tema - “Europietiškoji frankofonija”.

5. Konkurso tikslas :

5.1. Skatinti mokinius bendrauti ir kurti audiovizualinį turinį prancūzų kalba;

5.2. Ugdyti mokinių kūrybiškumą ir domėjimąsi frankofoniškuoju pasauliu, Lietuvos
vaidmeniu frankofoniškame pasaulyje, frankofoniška kultūra ir Tarptautinės frankofonijos
organizacijos veikla;

5.3. frankofonijos mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo skatinimas.

III SKYRIUS - KONKURSO DALYVIAI

6. Konkurse gali dalyvauti gali mokiniai, besimokantys prancūzų kalbos ir besimokantys 7 - 12
klasėse. Dalyvauti galima tiek individualiai, tiek komandomis, maksimalus dalyvių skaičius
komandoje nenustatytas. Mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai gali dalyvauti konkurse
prisijungdami prie mokinių komandos.

IV SKYRIUS - DALYVIŲ REGISTRACIJOS TVARKA

7. Registracija į konkursą nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2022 m. kovo 10 d.

7.1. Norintys dalyvauti konkurse dalyviai turi užsiregistruoti užpildydami registracijos
formą (Google Forms), kurią rasite čia.

V SKYRIUS - KONKURSO ORGANIZAVIMAS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc04g2OGKlhWPBjvKmUHICbjfq7FDJelGENof6IDg0QL7p9A/viewform?usp=sf_link


8. Konkursą sudarys dvi vaizdo įrašų kūrimo užduotys "Reel" formatu ir jų paskelbimas
"Instagram" programėlėje.

9. Konkurso etapai :

Reglamento paskelbimas Vasario 24 d.

Registracija Google Forms Nuo vasario 24 d. iki kovo 10 d.

1 iššūkis

Užduoties siuntimas dalyviams el. paštu Kovo 1 d.

Vaizdo įrašų skelbimas Instagram Nuo kovo 1 d. iki kovo 10 d.

Paskutinė “likes” data - publikos
balsavimas

Kovo 14 d. 10 val.

2 iššūkis

Užduoties siuntimas dalyviams el. paštu Kovo 14 d.

Vaizdo įrašų skelbimas Instagram Nuo kovo 14 d. iki kovo 24 d.

Paskutinė “likes” data - publikos
balsavimas Kovo 28 d. 10 val.

Komisijos vertinimas Kovo 25 d.

Rezultatų paskelbimas / nugalėtojų paskelbimas Kovo 29 d.

*Visa informacija nurodyta Lietuvos laiku 2022 metais.

VI SKYRIUS - VAIZDO ĮRAŠŲ SKELBIMAS

10. Dalyviai skatinami laisvai kurti ir redaguoti vaizdo įrašus, vadovaudamiesi savo įkvėpimu ir
kūrybiškumu. 15, 30 arba 60 sekundžių trukmės "Reels" formato vaizdo įrašas turi būti
publikuojamas Instagram platformoje iš vieno iš komandos dalyvių asmeninės paskyros, pridedant
Prancūzų instituto Lietuvoje Instagram paskyrą bendradarbiavimo (invite collaborator) režimu ir
įrašius nurodytas grotažymes (#):

10.1. Norėdami paskelbti “Reels” įrašą bendradarbiavimo režimu (invite collaborator),
vadovaukitės šia instrukcija, kurią rasite čia

10.2. Vaizdo įrašo skelbimo (posto) aprašyme dalyvis turi įrašyti šias grotažymes (#) :
#(komandos pavadinimas), #institutfrancaislituanie, #francophonie, #defisfrancophonie .

VII SKYRIUS - VAIZDO ĮRAŠŲ VERTINIMAS

11. Vaizdo įrašai bus vertinami ir paskelbiami nugalėtojai dviejose kategorijose:

❖ Publikos balsavimas:

11.1. Už "Instagram" paskelbtus vaizdo įrašus balsuos žmonės, naudodami like (patinka)
funkciją.

https://www.institutfrancais-lituanie.com/wp-content/uploads/2022/02/Tutoriel_Publication-Instagram.pptx.pdf


11.2. Praėjus 9 straipsnyje nurodytoms datoms, visi gauti likes šiame konkurse nebus
įskaitomi.

11.3. Nugalėtojas bus nustatomas pagal bendrą like paspaudimų skaičių abiems
individualaus dalyvio ar komandos paskelbtiems vaizdo įrašams (skaičiuojama pirmojo ir
antrojo iššūkio vaizdo įrašo likes paspaudimų suma).

11.4. Publikos balsavimo prizą laimės dalyvis arba komanda, surinkusi daugiausiai like
paspaudimų iš abiejų vaizdo įrašų.

❖ Komisijos atranka :

11.5 Ekspertų komisija įvertins dalyvių pasirodymą visame konkurse (instrukcijų laikymąsi,
estetiką, kūrybiškumą ir t. t.) ir išrinks nugalėtojus (individualius ar komandą) dviejose
kategorijose:

a) dalyviai, besimokantys 7 ir 8 klasėse;

b) dalyviai, besimokantys nuo 9 iki 12 klasės.

12. Dalyvavimas abiejuose iššūkiuose yra privalomas.

13. Vaizdo įrašai turi būti parengti prancūzų kalba.

VIII SKYRIUS - REZULTATŲ SKELBIMAS

14. Publikos balsavimo ir komisijos sprendimų rezultatai ir nugalėtoai bus paskelbti 2022 m. kovo
29 d. Prancūzų instituto Lietuvoje Instagram paskyroje.

14.1. Su laimėtojais bus susisiekta el. paštu ir (arba) telefonu dėl prizų įteikimo.

IX SKYRIUS - AUTORIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

15. Skelbdami vaizdo įrašą Instagram platformoje dalyviai patvirtina, kad jie yra vaizdo įrašo
autoriai ir (arba) kūrėjai ir kad jie yra susipažinę su bendrosiomis konkurso sąlygomis ir
nuostatomis ir su jomis sutinka.

16. Pateikdamas darbą konkursui, dalyvis garantuoja, kad sukurtas darbas ar atskiros jo dalys
nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių. Konkurso organizatoriai neatsako už trečiųjų šalių pretenzijas
dėl darbų ir žalos, padarytos pažeidus jų teises.

17. Dalyviai sutinka su dalyvio registracijos formoje pateiktų asmens duomenų naudojimo
konkurso komunikacijos tikslais sąlygomis. Dalyviai be atlygio suteikia autorines teises konkurso
organizatoriams. Konkurso organizatoriai turi teisę paskelbti pateiktus vaizdo įrašus savo interneto
svetainėse ir socialiniuose tinkluose konkurso viešinimo tikslais, nurodydami autorių vardus ir
pavardes bei atstovaujamos mokyklos pavadinimą. Dalyvio užpildyta dalyvio registracijos forma
laikoma autoriaus sutikimu.



18. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę atsisakyti skelbti arba ištrinti įžeidžiančio pobūdžio arba
Prancūzų instituto Lietuvoje moralinėms vertybėms prieštaraujančius vaizdo įrašus.

X SKYRIUS - BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Dalyvavimas konkurse yra nemokamas.

20. Šiose taisyklėse nenumatytus atvejus nagrinėja ir sprendimą priima varžybų organizatoriai.

21. Organizatoriai pasilieka teisę keisti Konkurso sąlygas.

22. Kilus bet kokiems neaiškumams ar kitiems su konkursu susijusiems klausimams, prašome
susisiekti su mumis el. paštu: concours.ifl@gmail.com .

mailto:concours.ifl@gmail.com

