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NUOSTATAI
I.

BENDRIEJI NUOSTATAI

Švietimo informacinių technologijų centras (Saugesnio interneto centras Lietuvoje) kviečia
Lietuvos švietimo įstaigas (mokinių amžius nuo 4 iki 10 m.) dalyvauti piešinių konkurse „Geresnis
internetas“. Šiuo konkursu siekiama, kad ne tik vyresniųjų klasių mokiniai, bet ir mažieji atkreiptų
didesnį dėmesį į internete tykančius pavojus. Šio konkurso pavadinimas buvo sugalvotas remiantis
artėjančios 2018 metų Saugesnio interneto dienos tema, kuri yra: „Junkis, kurk, ir dalinkis pagarbiai:
geresnis internetas prasideda nuo tavęs!“.
Daugiau informacijos apie Saugesnio interneto dieną rasite www.saferinternetday.org ir
www.draugiskasinternetas.lt.
II.
1.
2.
3.

KONKURSO TIKSLAI

Skatinti Lietuvos visuomenės susidomėjimą tarptautiniu Saugesnio interneto projektu bei
atkreipti jų dėmesį į vaikų apsaugą nuo pavojų tykančių virtualioje erdvėje.
Skatinti mokinius saugiai ir atsakingai naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis
technologijomis.
Įtraukti kuo daugiau ugdymo įstaigų į Saugesnio interneto projekto veiklą ir skatinti prisidėti
švietėjiškomis veiklomis.
III. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS IR TERMINAI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Piešinių konkurse kviečiami dalyvauti ikimokyklinį ir pradinį mokymą teikiančių švietimo
įstaigų mokiniai (mokinių amžius nuo 4 iki 10 m.).
Konkurso dalyvis gali atsiųsti ne daugiau kaip po vieną savo darbą (piešinį), kuriame turi
pavaizduoti, kaip jis įsivaizduoja geresnį internetą.
Piešinius būtina pateikti tik A3 formatu.
Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika: akvarele, guašu, tušu, kreidelėmis, pieštukais ir t. t.
Konkursinis darbas turi būti parengtas eksponuoti: piešinio kitoje pusėje turi būti priklijuota jau
užpildyta lentelė su reikalinga informacija (priedas Nr.1).
Konkurso organizatoriai turi teisę nevertinti ir neeksponuoti kūrinių, jei jie plagijuoti, neatitinka
nuostatų ar formato reikalavimų, jei konkursiniai darbai pateikti be informacijos apie juos, yra
sutepti, sulamdyti, nebaigti piešti ir pan.
Dalyviai, pateikiantys konkursui savo darbą neprieštarauja, kad jis neatlygintinai būtų rodomas
viešuose projekto Saugesnis internetas renginiuose, publikuojamas projekto svetainėje
www.draugiskasinternetas.lt, bei naudojamas kitais nekomerciniais tikslais.
Piešiniai priimami iki 2018 m. sausio 26 d. adresu: Švietimo informacinių technologijų centras,
Suvalkų g. 1 ,Vilnius, LT-03106. Siunčiant piešinius paštu užklijuotuose vokuose būtina nurodyti
konkurso pavadinimą.

9. 2018 m. sausio 29-30 d. vertinimo komisija, pagal vertinimo kriterijus, vertins kūrybinius darbus.
10. 2018 m. sausio 31 d. projekto interneto svetainėje www.draugiskasinternetas.lt bus paskelbti
konkurso nugalėtojai.
11. Konkurso nugalėtojai bus kviečiame dalyvauti šventiniame renginyje šių metų vasario 6 d.
Renginys skirtas paminėti Tarptautinę Saugesnio interneto dieną Lietuvoje. Renginio metu
nugalėtojai bus apdovanoti. Nesant galimybei dalyvauti renginyje prizai bus siunčiame paštu
pagal lentelėje (priedas Nr. 1) nurodytą adresą.

IV.

VERTINIMAS

Piešiniai bus vertinami pagal kriterijus:
 Konkurso temos atitikimas;
 Savitumas ir originalumas;
 Piešinio meniškumas.
Piešiniai bus vertinami trijose kategorijose pagal amžių:
 4 – 6 m.
 7 – 8 m.
 9 –10 m.
Konkurso darbus vertins Švietimo informacinių technologijų centro sudaryta komisija.
V.

KONKURSO PRIZAI

Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti projekto Saugesnis internetas prizais su simbolika ir
nugalėtojo diplomais. Atrinkti konkursiniai darbai bus eksponuojami Švietimo informacinių
technologijų centre.

Priedas Nr.1

Piešinių konkursas „Geresnis internetas“
Autoriaus vardas ir pavardė
Amžius
Kuravusio mokytojo vardas ir
pavardė
Mokytojo el. pašto adresas
Mokyklos pavadinimas ir
adresas

