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NUOSTATAI

I.

BENDRIEJI NUOSTATAI

Švietimo informacinių technologijų centras (Saugesnio interneto centras Lietuvoje) 14-18 metų
jaunimą kviečia dalyvauti filmuko kūrimo konkurse „#togetherforrespect” (toliau – konkursas).
Konkursą inicijuoja projekto „Saugesnis internetas“ jaunimo forumo nariai. Konkursas skirtas
tarptautinei Saugesnio interneto dienai paminėti. 2018 metais visoje Europoje ši diena bus minima
vasario 6 d. Dienos tema „Junkis, kurk, ir dalinkis pagarbiai: geresnis internetas prasideda nuo
tavęs!“
Konkursu siekiama įtraukti kuo daugiau jaunimo į SI jaunimo veiklas, atkreipti jų dėmesį į
saugesnio interneto dienos temą ir kuo plačiau viešinti socialinių tinklų iniciatyvą
#togetherforrespect.
Daugiau informacijos apie projektą, jaunimo forumo narius ir jų veiklą rasite
www.draugiskasinternetas.lt svetainėse. Apie Saugesnio interneto dieną galima skaityti Europos
tinklo
svetainėse
https://www.saferinternetday.org/web/sid/home
ir
https://www.betterinternetforkids.eu/web/guest/home.

II. KONKURSO TIKSLAI
Skatinti Lietuvos mokyklų susidomėjimą Saugesnio interneto projektu ir atkreipti dėmesį į
saugumo internete temą;
2.
Atkreipti jaunuolių dėmesį į pagarbų elgesį elektroninėje erdvėje ir skatinti juos atsakingai
naudoti informacines ir komunikacines technologijas.
3.
Įtraukti mokyklas ir mokinius į projekto Saugesnis internetas veiklas bei skatinti prisidėti
švietėjiškomis veiklomis.
1.

III. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS
1.

Konkurse kviečiami dalyvauti mokiniai, kurių amžius nuo 14 iki 18 metų.

2.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Konkursui turi būti pateikiama internetinė nuoroda į filmuko įrašą. Filmuko tema
#togetherforrespect”. Konkursui pateikiama internetinė nuoroda negali būti saugoma
slaptažodžiu.
Konkursinis darbas turi atskleisti saugumo internete temos aktualumą, pagarbaus elgesio
elektroninėje erdvėje svarbą bei sietis su 2018 metų saugesnio interneto dienos tema „Junkis,
kurk, ir dalinkis pagarbiai: geresnis internetas prasideda nuo tavęs!“
Konkursinis darbas gali būti sukurtas įvairiomis video kūrimo programomis.
Konkursinio darbo (filmuko) trukmė neturi būti ilgesnė nei 5 min. Vaizdo ir garso kokybė
turi būti gera.
Filmuke gali būti pateikiami subtitrai lietuvių ir/arba anglų kalba.
Konkursinio darbo (filmuko) turinyje negali būti pateikiama nelegali ar žalinga
informacija. Aptikus pedofilinio, pornografinio, rasinę ir tautinę nesantaiką kurstančio
pobūdžio informaciją bus pranešama atitinkamoms institucijoms.
Konkursinio darbo (filmuko) turinys turi būti kuriamas nepažeidžiant autorių teisių.
Dalyviai, pateikiantys konkursui savo darbą, užtikrina, kad visi vaizdo įraše rodomi,
minimi ar tekste aprašomi asmenys sutinka su pateikiamu turiniu.
Dalyviai, pateikiantys konkursui savo darbą, neprieštarauja, kad jis būtų rodomas viešuose
projekto Saugesnis internetas renginiuose, publikuojamas projekto ir projekto partnerių
interneto svetainėse, Europos bendro tinklo platformoje BIK net ir naudojamas kituose
projekto viešinimo kanaluose nekomerciniais tikslais, verčiamas į anglų kalbą.
IV. DALYVAVIMO TVARKA IR TERMINAI

1.

2.
3.
4.
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Norintys dalyvauti konkurse ir galintys įvykdyti III punkte nurodytas sąlygas privalo
užpildyti konkursinio darbo aprašo anketą (https://goo.gl/forms/UU82XciW4SfECXBf2), kur
viename iš laukų BŪTINA pateikti internetinę nuorodą į konkursinio darbo peržiūrą;
Konkursinio darbo aprašo anketą pildo pildo kūrybinį procesą kuravęs mokytojas kartu su
filmuko autoriumi(-iais).
Konkursinis darbas gali būti pateikiamas iki 2018 m. sausio 29 d. imtinai;
Konkurso darbų vertinimo komisija darbus vertins 2018 m. sausio 30–31 dienomis;
Konkurso rezultatai bus paskelbti 2018 m. vasario 1 d. projekto interneto svetainėje
www.draugiskasinternetas.lt . Taip pat su nugalėtoju bus susisiekta asmeniškai elektroninio
pašto adresu, nurodytu aprašo anketoje.
V. VERTINIMAS

1.








Konkursiniai darbai bus vertinami pagal šiuos kriterijus:
ar atskleistas saugumo internete temos aktualumas;
ar pabrėžta pagarbaus elgesio elektroninėje erdvėje svarba;
ar turinys siejasi su 2018 metų saugesnio interneto dienos tema „Junkis, kurk, ir dalinkis
pagarbiai: geresnis internetas prasideda nuo tavęs!“
ar įrašo vaizdas ir garsas kokybiški ir tinkami viešinimui;
ar aiškus turinys, išsakoma mintis;
kūrybiškumas ir originalumas;
apipavidalinimas;

Konkursinius darbus (filmukus) atskirose kategorijose (14-16 metų ir 17-18 metų) vertins
specialiai konkursui sudaryta vertinimo komisija.

VI. KONKURSO PRIZAI
Konkurso nugalėtojai bus kviečiami dalyvauti Saugesnio interneto dienos renginyje (2018 m.
vasario 6 d. Vilniuje), kurio metu bus apdovanoti projekto Saugesnis internetas prizais su simbolika
bei nugalėtojų diplomais. Negalintiems atvykti į renginį prizai bus išsiųsti paštu.

