Gerbiama direktore,
Gerbiamas direktoriau,
Šiuo laišku noriu supažindinti su skelbiamu nacionaliniu konkursu dviems Paryžiaus Prancūzų instituto parengtoms
programoms, leisiančioms jūsų dvikalbių EMILE klasių 16-18 metų amžiaus mokiniams teikti kandidatūras ir dalyvauti
atrankoje. Laiške pateikiama išsami būtina informacija, kurią prašau perduoti jūsų mokyklos prancūzų kalbos mokytojams ir
jų kolegoms integruotų dvikalbių EMILE klasių mokytojams dalykininkams.
Būsiu dėkingas, jeigu paraginsite pedagogus siūlyti mokinių kandidatūras atrankai, kurių vieną, skirtą mobilumo programai
„Dvikalbė karta 2014“, atliksiu aš pats, o kitą, skirtą konkursui „Būti dvikalbės klasės mokiniu“, tiesiogiai atliks Paryžiaus
Prancūzų institutas.
Išsamiau apie abi programas:
1) antrąkart Paryžiaus Prancūzų instituto organizuojama mobilumo programa „Dvikalbė karta 2014“, siūlanti laimėti
viešnagę Prancūzijoje 2014 m. liepos 12 - 23 d. Viešnagė planuojama kaip ugdomoji priemonė, jungianti 3
dalykus: istoriją, meno istoriją ir/arba tiksliuosius mokslus; prancūzų kalbos ir prancūzų kalba vedami užsiėmimai
bus įvairinami muziejų ir istorinių vietų lankymu (menai ir mokslas).
2) pirmąkart Paryžiaus Prancūzų instituto organizuojamas tarptautinis konkursas „Būti dvikalbės klasės mokiniu“.
Konkursas rengiamas bendradarbiaujant su RFI radiju ir TV5MONDE televizija. Šio konkurso laimėtojai
Prancūzijoje prisijungs prie programos „Dvikalbė karta 2014“ dalyvių.
Dalyvavimo sąlygos:
1) Mobilumo programa „Dvikalbė karta 2014“
Paryžiaus Prancūzų institutas tarp Programoje dalyvausiančių 60 jaunų frankofonų iš viso pasaulio vieną vietą skyrė
Lietuvai.
Siekiant nuspręsti, kas bus tas vienintelis laimingasis kelionės laimėtojas, iki vasario 21 d. aš lauksiu kandidatūrų.
Surinksiu siunčiamas kandidatūras atrankai ir išklausysiu kiekvieną iš kandidatų.
Vėliausiai iki 2014 m. balandžio 18 d. turiu nusiųsti Paryžiaus Prancūzų institutui atrinktojo mokinio užpildytus ir pasirašytus
reikiamus dokumentus.
Kandidatas turi išpildyti šias sąlygas:
- būti 16-18 metų amžiaus,
- turėti prancūzų kalbos žinių B1 lygį,
- būti EMILE klasės mokiniu.
Išsami viešnagės Prancūzijoje programa bus išplatinta po 2014 m. kovo 20 d. Prancūzų institutas padengs visas su kelione
susijusias išlaidas.
2) Tarptautinis EMILE klasių konkursas „Būti dvikalbės klasės mokiniu“
Dviejų mokinių komanda turi parengti iki 3 minučių trukmės video ir/arba audio reportažą tema „Būti dvikalbės klasės
mokiniu“. Kandidatų amžius – 16-18 metų. Jie turi būti EMILE klasės mokiniai ir turėti mažiausiai B1 prancūzų kalbos žinių
lygį.

Pagrindinis prizas – 4 viešnagės Prancūzijoje, dalyvaujant „Dvikalbės kartos 2014“ programoje liepos 12-13 d. Prizas atiteks
2 dviejų mokinių komandoms iš Europos ir kitų pasaulio šalių (vienai – už vaizdo medžiagą, kitai – už garso medžiagą).
Vienos šalies komandų kandidačių skaičius neribojamas. Programos „Dvikalbė karta 2014“ atrinktieji dalyviai taip pat
rengs reportažą apie savo viešnagę Prancūzijoje.

Keturių laimėtojų kelionės ir viešnagės išlaidas pilnai padengs Paryžiaus Prancūzų institutas.

Prašau perduoti kandidatams prie šio laiško pridedamus 5 priedus: Programų pristatymas, Konkurso taisyklės, afiša ir
techniniai reikalavimai (TV5MONDE televizijos parengtas vaizdo medžiagos filmavimo gidas ir RFI radijo „garsinio atviruko“
parengimo gidas).
Norėdami gauti dalyvavimo konkurse registracijos dokumentus, kandidatai turi patys rašyti Paryžiaus Prancūzų
institutui adresu: concoursgenerationbilingue2014@institutfrancais.com
Gautą kandidato anketą, dalyviai pilnamečiai pildo ir pasirašo patys, nepilnamečiams pildo ir pasirašo tėvai.
Tuo pačiu adresu iki 2014 m. vasario 18 d. kandidatai gali kreiptis administraciniais dosjė parengimo ar techniniais
konkursinės medžiagos rengimo klausimais. Labai svarbu prieš rašant gerai susipažinti su visais kandidatui pateiktais
dokumentais: konkurso taisyklėmis, techniniais reikalavimais ir dalyvavimo anketa.
Kandidatai medžiagą siunčia tiesiogiai Paryžiaus Prancūzų institutui, ją talpindami šiuo URL adresu:
extranet.institutfrancais.com
Prisijungimo informacija ir slaptažodis bus nurodytas kandidato dalyvavimo anketoje.
Kiekvieną dosjė sudarys:
1) Dviejų mokinių komandos parengta vaizdo ir/arba garso medžiaga
2) užpildytos ir pasirašytos dalyvių anketos.
Komisija nenagrinės taisyklių neatitinkančių dosjė.
Registruotis dalyvauti šiame konkurse galima iki vasario 28 d.
Konkurso komisiją sudaro TV5MONDE televizijos, RFI radijo ir Paryžiaus Prancūzų instituto atstovai.
Konkurso rezultatai bus paskelbti iki 2014 m. kovo 20 d.
Tikėdamasis, kad mobilumo programoje „Dvikalbė karta 2014“ Lietuvai atstovaus Jūsų mokyklos mokinys
ir kad Tarptautiniame konkurse laimės bent viena Lietuvos komanda, prašau priimti, gerbiama direktore, gerbiamas
direktoriau, mano nuoširdžiausius linkėjimus.
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