
KONKURSAS!
Tau 13 metų ar daugiau ir mokaisi mokykloje prancūzų kalbos?

Ar galėsi įvykdyti prancūzų kalbos iššūkius?

Frankofonijos mėnesio proga Prancūzų Institutas Lietuvoje siūlo smagų ir žaismingą konkursą 

7-12 klasių mokiniams!

Frankofonijai skirtus iššūkius sudaro du Instagram iššūkiai: 

Viskas, ką jums reikės padaryti, - tai sukurti ir paskelbti Reels trumpus vaizdo įrašus Instagram 

socialiniame tinkle pagal taisyklėse nurodytas sąlygas! 

Dviejų iššūkių temos bus susijusios su prancūzų kalba: 

atsiųsime jums juos el. paštu prieš prasidedant kiekvienam iššūkiui 😉
Nesvarbu, ar esate Instagram profesionalas, ar vaizdo įrašų naujokas, vienas ar komandoje su klasės 

draugais - dalyvauti gali visi, net ir mokytojas!

Geriausių vaizdo įrašų kūrėjai gaus Frankofonijos prizus!

      Kaip dalyvauti? 

Registruotis internetu galite iki kovo 10 d., Google formą rasite čia.

Užduoties instrukcijas atsiųsime el. paštu. Jums tereikės prisijungti prie Instagram ir sukurti bei paskelbti 

vaizdo įrašą!

      Kaip skelbti?

Čia pateikiamos jūsų posto paskelbimo sąlygos:

● Filmuokite ir redaguokite vaizdo įrašą naudodamiesi "Instagram" Reels formatu 

● Vaizdo įrašas turėtų būti nuo 15 iki 60 sekundžių. Pasitelkite kūrybiškumą! 

● Pasidalinkite vaizdo įrašu iš savo paskyros arba kurio nors komandos nario 

paskyros pridėdami Lietuvos prancūzų instituto "Instagram" paskyrą 

bendradarbiavimo režimu (invite collaborator)

→ Žr. instrukciją, kaip paskelbti savo vaizdo įrašą "Instagram" bendradarbiavimo 

(invite collaborator) režimu kurią rasite čia

● Nepamirškite į posto aprašymą įrašyti šių grotažymių (#):

#(komandos pavadinimas)  #institutfrancaislituanie  #francophonie  #defisfrancophonie 

https://forms.gle/9c4z9kYVmyof7Cqi6
https://www.institutfrancais-lituanie.com/wp-content/uploads/2022/02/Tutoriel_Publication-Instagram.pptx.pdf


      Kaip bus išrinkti nugalėtojai? 

Vertinimas bus dviejų kategorijų:

1) Publikos balsavimas: pakvieskite visus savo draugus ir šeimos narius pamėgti jūsų vaizdo įrašą, o prizą 

laimės ta komanda, kurios vaizdo įrašas surinks daugiausiai like (patiktukų) abiejuose iššūkiuose! 

(Atkreipkite dėmesį į datas!)

2) Komisijos vertinimas: ekspertai įvertins visus vaizdo įrašus ir nuspręs, kurios 7-8 klasių ir 9-12 klasių 

komandos laimės prizus (šioje kategorijoje laimi po 1 skirtingų amžiaus grupių komandą)

1 iššūkis

  
Kovo 1 d.

Iššūkis dalyviams 
išsiųstas el. paštu 

  

Nuo kovo 1 d. iki 
kovo 10 d. 23:59 val.

Vaizdo įrašų 
skelbimas 

"Instagram"

  
Iki kovo 14 d. 10 val.

Like rinkimo 
kampanija

2 iššūkis

  
Kovo 14 d.

Iššūkis dalyviams 
išsiųstas el. paštu 

  

Nuo kovo 14 d. iki 
kovo 24 d. 23:59 val.

Vaizdo įrašų 
skelbimas 

"Instagram"

  
Iki kovo 28 d. 10 val.

Like rinkimo 
kampanija

*Lietuvos tvarkaraštis

        Rezultatai: 

Rezultatų paskelbimas ir laimėtojų sąrašas bus paskelbtas Prancūzų instituto Lietuvoje "Instagram" 

paskyroje 2022 m. kovo 29 d. 

 

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

Atkreipkite dėmesį:  dalyvauti abiejuose iššūkiuose yra privaloma.

                    Vaizdo įrašai turi būti parengti prancūzų kalba.

        Ar turite klausimų? 

Jei turite kokių nors klausimų dėl konkurso iššūkių, susisiekite el. paštu: : 

concours.ifl@gmail.com

Daugiau informacijos rasite išsamiose konkurso taisyklėse čia.

https://www.institutfrancais-lituanie.com/wp-content/uploads/2022/02/NACIONALINIO-VAIZDO-IRASU-KURIMO-KONKURSO-TAISYKLES.docx.pdf

