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Panevėžio rajono švietimo
centro direktoriaus
2017 m. gruodžio 28 d.
įsakymu Nr. V-176
KŪRYBINIŲ VIDEO DARBŲ KONKURSO „MANO KRAŠTAS“, SKIRTO LIETUVOS
VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI PAMINĖTI, NUOSTATAI
I. BENDRIEJI NUOSTATAI
Panevėžio rajono švietimo centras (toliau Centras) kviečia Panevėžio rajono pagrindinių
mokyklų, progimnaziją, gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo paslaugas teikiančių įstaigų
mokinius ir jų mokytojus dalyvauti kūrybinių video darbų konkurse „Mano kraštas“.
II. KONKURSO TIKSLAI
1. Skatinti Panevėžio rajono mokinių ir mokytojų susidomėjimą savo krašto istorija ir atkreipti
jų dėmesį į šalia gyvenančius įžymius, įdomius žmones, unikalią kaimo / miestelio istoriją bei jo
šventes.
2. Ugdyti konkurso dalyvių gebėjimus kūrybiškai perteikti savo nuomonę bei mintis apie
prasmingiausius kraštiečių darbus.
3. Pasitinkant Lietuvos valstybės šimtmetį įprasminti Panevėžio krašto istoriją.
III. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS
4. Konkurse kviečiami dalyvauti pagrindinių mokyklų, progimnazijos, gimnazijų,
neformaliojo vaikų švietimo paslaugas teikiančių įstaigų mokiniai ir jų mokytojai. Dalyviai
kviečiami sukurti video darbą (filmuką), kuris pristatytų žinomą Panevėžio krašto žmogų bei jo
šviečiamąją, kultūrinę ar kitą veiklą, unikalią kaimo / miestelio istoriją bei jo šventes.
5. Mokiniai ir mokytojai, dalyvaujantys konkurse ir pateikiantys savo sukurtą filmuką, privalo
užpildyti konkurso paraišką (priedas Nr. 1).
6. Nedidelio formato konkursiniai darbai siunčiami el. p. prsc.pavaduotoja@gmail.com. Jeigu
konkursinis darbas negali būti siunčiamas el. paštu, tuomet jis publikuojamas internete (pvz.
www.youtube.com ), o el. paštu atsiunčiama tik interneto nuoroda, kur jis gali būti peržiūrėtas. Vieta,
kur publikuojamas filmukas, negali būti saugoma slaptažodžiu.
7. Siunčiant el. laišką temos eilutėje reikia nurodyti: „Video darbų konkursui_ švietimo
įstaigos pavadinimas“.
8. Video darbo trukmė ne ilgesnė nei 10 min.
9. Nurodomas darbo autorius ir kūrinio pavadinimas.
10. Video darbas gali būti sukurtas bet kokia kompiuterine programa.
11. Video darbas gali būti su garsu arba be jo, gali būti įgarsintas arba tiesiog rodomas tekstas.
12. Turinyje negali būti pateikiama nelegali ar žalinga informacija, turi būti laikomasi autorių
ir asmens duomenų apsaugos teisių.
13. Dalyviai, pateikiantys konkursui savo darbą, neprieštarauja, kad jis neatlygintinai būtų
rodomas viešuose Panevėžio rajono švietimo centro renginiuose, publikuojamas Švietimo centro ar
Panevėžio rajono savivaldybės svetainėse.

IV. DALYVAVIMO TVARKA IR TERMINAI
14. Konkurso dalyviai turi atsiųsti užpildytą paraišką ir konkursinį darbą (ar internetinę
nuorodą) el. paštu prsc.pavaduotoja@gmail.com. iki 2017 m. vasario 9 d. 17.00 val.
V. VERTINIMAS
15. Konkursiniai darbai bus vertinami trijose grupėse: 5–8 kl., 9–12 kl., mokinių komanda,
suaugusieji.
16. Darbai į grupes bus skirstomi vadovaujantis konkursui pateikta paraiška, kurioje bus
nurodomas autorius ir dalyvių klasė / amžius.
17. Konkurso darbai bus vertinami pagal kriterijus:
 meniškumas;
 originalumas ir novatoriškumas;
 išliekamoji filmuko vertė;
 pristatomo įžymaus / įdomaus Panevėžio krašto žmogaus, jo veiklos, unikalios kaimo /
miestelio istorijos bei jo šventės reikšmingumas.
VI. KONKURSO PRIZAI
18. Koordinuojančiam mokytojui – konkurso pažymėjimas.
19. Darbo autoriui – konkurso dalyvio pažymėjimas.
20. Konkurso nugalėtojai bei koordinuojantys mokytojai kviečiami dalyvauti Lietuvos
šimtmečiui skirtame renginyje, apdovanojami padėkomis ir rėmėjų dovanomis.
VII. KONKURSO PROCEDŪRA
21. Konkurso darbus vertina Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus įsakymu
patvirtinta vertinimo komisija, kurią sudaro Centro darbuotojai bei Panevėžio rajono metodinių
būrelių pirmininkai.
22. Konkurso darbų vertinimas vyks 2018 m. vasario 12–13 d.
23. Konkurso rezultatai bus paskelbti iki 2018 m. vasario 14 d. PRŠC svetainėje
(http://www.prsc.lt/) ir socialiniame tinkle „Facebookas“ bei atskiru pranešimu el. paštu – konkurso
laimėtojams.

