Nuotraukų konkursas
„špūren“
Nuotraukų konkursas „špūren“ rengiamas DAAD (Vokietijos akademinės mainų tarnybos) lektoriaus Vilniaus universitete,
Lietuvos DAAD klubo, Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų draugijos (LDV) ir Centrinės užsienio švietimo sistemos
valdybos (ZfA) iniciatyva.
Konkurso metu moksleiviai skatinami
atinami meniškai – vaizdu ir žodžiu – pažvelgti ir atsakyti į klausimą „Vokiečių kalba
Lietuvoje – kaip ji čia pateko?“
Svarbi informacija norintiems dalyvauti konkurse (išsamias
išsamias dalyvavimo sąlygas rasite 4 psl.):
psl.
1.

Dalyvauti gali visi moksleiviai, nėra taikomi jokie amžiaus apribojimai.

2.

Moksleiviai konkurse dalyvauja savarankiškai. Mokyklose nevykdomos jokios atrankos.
atrankos Kiekvienas ir kiekviena
savo darbą įteikia tiesiogiai konkurso organizatoriams. Nuotraukas su aprašymais moksleiviai rengia savo
iniciatyva ir savarankiškai.

3.

Nuotraukas su aprašymais galima siųsti iki 2021 m. spalio 3 dienos imtinai žemiau nurodytu el. p. adresu.
Vėliau atsiųstos nuotraukos nebus vertinamos.

4.

Konkurso žiuri iš pateiktų nuotraukų su aprašymais išrenka geriausius darbus. Vertinimo kriterijai – nuotraukos
kokybė, nuotraukos sąsaja su lietuvišku arba vokišku tekstu ir publikos reakcijos (nuotraukos bus skelbiamos
viešai, jas bus galima žymėti, bendrinti, pamėgti ir pan.).

5.

Geriausių nuotraukų autoriai ar autorės bus a
apdovanoti
pdovanoti vertingais prizais, o jų darbai eksponuojami 2021 m.
spalio 24 dieną numatytoje parodoje
parodoje.

Tema:
„špūren“
Vokiečių kalbą galima pamatyti ne tik vadovėliuose, tačiau visur Lietuvoje
Lietuvoje: senuose reklaminiuose skelbimuose
ant autobusų, grafičiuose ant namų sienų, išlietose metalinėse lentose ant bažnyčių sienų ir pan. Daug ko mes
nebepastebime, nes dažniau matome ir girdime kasdieninę vokiečių kalbą.
Tad griebk savo išmanųjį telefoną arba fotoaparatą ir leiskis į gerų kadrų medžioklę
medžioklę! Tavo nuotrauka turi
papasakoti nedidelę istoriją, istoriją apie vokiečių kalbos „špūren“ (pėdsakus) Lietuvos kasdienybėje.
kasdienybėje
Trumpame tekstuke (daugiausia – 250 žodžių), kurį turi atsiųsti kartu su nuotrauka, turėtum daugiau
papasakoti apie nuotrauką: Kur ją padarei
padarei? Ką matome joje? Kodėl ši nuotrauka tau svarbi ar įdomi
įdomi? Kokią
istoriją ji slepia? Kaip pavadinai nuotrauką
nuotrauką?

Techniniai reikalavimai:


Nuotraukas kartu su užpildyta anketa siųskite el. p. adresu konkursas.spuren@gmail.com.
konkursas.spuren@gmail.com Prie laiško
prisegamų priedų dydis neturi viršyti 25 MB, nuotraukas reikia pateikti tik JPEG formatu. Abiejų
rinkmenų (dalyvavimo anketos ir nuotraukos) pavadinimuose turėtų matytis moksleivio vardas ir
pavardė.



Apdoroti nuotraukas
kas specialiomis programomis galima, tačiau didžiausias dėmesys bus skirtas
fotografinės minties realizavimui. Šis konkursas nėra grafikos, nuotraukų apdorojimo ir nuotraukų
programos „Photoshop“ konkursas.



Nefotografuokite asmenų, prieš tai negavę jų suti
sutikimo!

Jei turite klausimų, rašykite el. p. adresu konkursas.spuren@gmail.com.

Daug gerų įspūdžių ir sėkmės!

Nuotraukų konkurso „špūren“ dalyvio/dalyvės anketa
Prašome pildyti kompiuteriu
kompiuteriu! (Adobe Acrobat Reader: Įrankiai > pildyti)

Atsiųsk šią anketą kartu su savo nuotrauka
iki 2021 m. spalio 3 d. el. p. adresu
adresu:
konkursas.spuren@gmail.com
Pavadink savo rinkmemas taip: nuotrauką – „Bild_Vardas_Pavardė“; anketą – „Bogen_Vardas_Pavardė“
„Bogen_V

Duomenys apie dalyvį/dalyvę
Moksleivio/moksleivės vardas ir pavardė
(pildyti lietuviškais rašmenimis)

Amžius

Klasė

El. p. adresas

„Facebook“ vartotojo vardas (jeigu
(
yra)

Telefono numeris

Duomenys apie vokiečių kalbos mokytoją
Mokytojo/mokytojos vardas ir pavardė
El. p. adresas

Duomenys apie mokyklą
Mokyklos pavadinimas
El. p. adresas

PAREIŠKIMAS
Patvirtinu, kad konkurse dalyvauju savo noru ir savarankiškai parengiau medžiagą konkursui
konkursui.
Taip pat patikinu, kad esu tikrasis/tikroji atsiųstos nuotraukos autorius/autorė ir Trečiosios šalys
neturi teisių į nuotrauką. Trečiųjų šalių pretenzijas sprendžia asmuo, atsiuntęs nuotrauką
nuotrauką.
Pritariu,, kad mano nuotrauka nuotraukų konkurso kontekste būtų viešinama neatlygintinai.
neatlygintinai

_____________________________
[Vietovė, data]

___________________________________
[Vardas,
Vardas, pavardė]
pavardė

Mano nuotraukos aprašymas
(lietuvių arba vokiečių kalba, daugiausia 250 žodžių)

Prašome pildyti kompiuteriu! (Adobe Acrobat Reader: Įrankiai > pildyti)

Dalyvavimo nuotraukų konkurse „špūren“ sąlygos
Nuotrauka:
Nuotrauką, padarytą Lietuvoje, kartu su trumpu nuotraukos aprašymu (kas, kur, kada, kodėl) atsiųsti iki 2021 m. spalio
3 d. el. p. adresu: konkursas.spuren@gmail.com. Maksimalus siunčiamų duomenų dydis – 25 MB. Atsiųsdami
nuotrauką patvirtinate, kad leidžiate viešinti nuotraukas. Nuotraukos su jose pavaizduotais asmenimis galės būti
vertinamos tik tokiu atveju, jei bus pateiktas nuotraukoje esančių asmenų sutikimas.
Dalyviai/dalyvės:
Dalyvauti konkurse gali bet kas. Netaikomi jokie amžiaus ar kitokio pobūdžio apribojimai. Skiriant prizus bus
atsižvelgiama į konkurso dalyvių amžių. Tekstą galima rašyti lietuvių arba vokiečių kalbomis. Vėliau tekstai bus
verčiami atitinkamai į vokiečių ar lietuvių kalbas.
Apdovanojimai:
Žiuri atrinks 20 geriausių nuotraukų. Pirmosios 3 vietos bus apdovanotos papildomai (rėmėjas - UAB EUROTRADUS).
Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada įsteigs publikos prizą (200€). Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų draugija
(LDV) ir Centrinės užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA) papildomai apdovanos geriausius moksleivių darbus.
Žiuri:
Ūla Ambrasaitė (leidyklos „Lapas“ ir festivalio „Vilnius Street Art Festival“ vadovė), Marius Jovaiša (fotografas,
nuotraukų albumų „Neregėta Lietuva” autorius), Eva Pluhařova-Grigienė (Flensburgo universitetas, „Berlin
Photography Research Network“).
Atrankos kriterijai:
nuotraukos estetiškumas, kultūrinė-istorinė svarba, teksto ir vaizdo santykis, autentiškumas, originalumas, publikos
atsiliepimai (nuotraukos bus viešinamos konkurso ir konkurso partnerių „Facebook“ paskyrose ar puslapiuose ir jas
bus gaima „pamėgti“ ar jomis „dalintis“).
Publikos prizas:
Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados 200 EUR prizas bus paskirtas atsižvelgiant į paspaudimų ar pasidalinimų
skaičių ir paskelbtas 2021 m. spalio 24 dieną, 10 valandą, šiose „Facebook“ svetainėse:
www.facebook.com/konkursas.spuren,
www.facebook.com/vokiskai.lt,
https://www.facebook.com/daadklubas,
https://www.facebook.com/VokfilkatedraVU,
https://www.facebook.com/LitauischerDV,
https://www.facebook.com/VokietijosambasadaVilniuje/,
https://www.facebook.com/AHKVilnius.
Paroda:
Konkurso žiuri bei Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų draugijos (LDV) ir Centrinės užsienio švietimo sistemos valdybos
(ZfA) atrinkti darbai turėtų būti atspausdinti dideliu formatu ir pristatyti 2021 m. spalio 24 d. numatytos parodos
atidarymo metu.

