PATVIRTINTA
Kauno moksleivių techninės kūrybos
centro direktoriaus 2019 m. rugsėjo 13 d.
įsakymu Nr. V-59

RESPUBLIKINIO VAIZDO REPORTAŽŲ KONKURSO
„KADRO NOMINACIJOS 2019”
NUOSTATAI
Kauno moksleivių techninės kūrybos centras organizuoja respublikinį vaizdo reportažų
konkursą „Kadro nominacijos 2019” (toliau – konkursas), skirtą pasidalinti patirtimi bei
idėjomis, ugdant mokinių kūrybiškumą, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Konkurso tikslas: ugdyti moksleivių mąstymo „judančiais vaizdais“ įgūdžius, lavinti jų
vizualinę kalbą, skatinti išmokti kūrybiškai panaudoti skaitmenines technologijas, atskleisti
savo požiūrį į mokyklą ir aplink vykstančius įvykius, formuoti bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžius.
2. Konkurso uždaviniai: skatinti mokinius savarankiškai kurti vaizdo reportažus ir plačiau
nušviesti laikmečio aktualijas. Būti pilietiškai atsakingais už pateiktą turinį, suvokti viešąją
erdvę. Jaunųjų asmenybių kūrybinės veiklos įvertinimas.
II. DALYVIAI
3. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai ir mokytojai. Vaizdo reportažo autorius gali
būti vienas žmogus arba grupė.
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III. REIKALAVIMAI
Vaizdo reportažai vertinami penkiose grupėse:
„Reportažas apie renginį“,
„Laisvalaikis“,
„Interviu“,
„Socialinė ir jaunimo organizacijų veikla“,
„Informaciniai „Reportažai“ .
Vaizdo reportažo trukmė iki 10 min.
Vertinimo kriterijai: kritinis mąstymas, kūrybiškumas, pilietiškumas, originalumas,
techninė filmo kokybė.
Vaizdo reportaže negali būti naudojama jokia žalinga ar nelegali informacija. Pateikiama
informacija turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
Autoriai privalo laikytis LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo. Konkursui galima teikti
tik autorinį kūrinį, kuris jokiu būdu negali būti kitų asmenų sukurtų darbų plagiatas ar kopija.

IV. DARBŲ PATEIKIMAS
9. Darbus konkursui pateikti iki 2019 m. lapkričio mėn. 18 d.
10. Vaizdo reportažus siųsti www.wetransfer.com el.p. kadronominacijos@gmail.com, kartu
pateikti užpildytą filmografinę kortelę.
11. Autoriai, pateikę konkursui darbus, autorines teises perduoda konkurso organizatoriams.
Organizatoriai turi teisę kopijuoti darbus, skelbti juos internete, žiniasklaidoje.
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V. APDOVANOJIMAI
12. Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais ir prizais. Geriausi vaizdo reportažai bus
rodomi renginio „2019 metų medijų konkursų laureatų apdovanojimai“ metu, kuris vyks 2019
m. gruodžio 4 d. 16:00 val. Kauno Rotušėje.
13. Konkurso koordinatorė Kauno MTKC meno vadovė Danguolė Čiurlionienė, tel. 8 699 31324
danguole@kadras.lt , www.kadras.lt

