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„Suvienykime kartas –saugiai atskleiskime skaitmeninį pasaulį kartu“
NUOSTATAI
I.

BENDRIEJI NUOSTATAI

Švietimo informacinių technologijų centras (toliau ITC) kviečia Lietuvos švietimo įstaigų –
pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų, gimnazijų, neformalaus ugdymo įstaigų (mokinių amžius
nuo 12 iki 18 m.) mokinius ir jų mokytojus dalyvauti kūrybiniame komiksų konkurse „Suvienykime
kartas – saugiai atskleiskime skaitmeninį pasaulį kartu“
Konkursiniai darbai bus vertinami dviejose amžiaus grupėse:


12-14 metų amžiaus grupė.



15-18 metų amžiaus grupė.
II.

KONKURSO TIKSLAI

1. Skatinti Lietuvos mokyklų susidomėjimą tarptautine „Saugesnio interneto“ programa ir
atkreipti dėmesį į vaikų apsaugą nuo pavojų, tykančių virtualioje erdvėje.
2. Atkreipti mokinių dėmesį į Saugesnio interneto 2012 m. programos šūkį „Kartų ryšys –
saugiai atskleiskime skaitmeninį pasaulį kartu“.
3. Skatinti mokinius kūrybiškai perteikti savo nuomonę, mintis apie saugumą internete.
4. Įtraukti kuo daugiau mokinių į ,,Saugesnio interneto“ programą.
III.

DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS

1. Konkurse kviečiami dalyvauti pagrindinį, vidurinį ir profesinį mokymą teikiančių
švietimo įstaigų mokiniai ir jų mokytojai. Mokiniai ir jų mokytojai kviečiami sukurti komiksą, kuris
atspindėtų Saugesnio interneto 2012 m. programos šūkį: „Suvienykime kartas – saugiai
atskleiskime skaitmeninį pasaulį kartu“. Dalyviai, norintys dalyvauti konkurse ir pateikiantys
sukurtą komiksą, turi užpildyti konkurso paraišką (priedas Nr.1 (1 psl.).
2. Nedidelio
formato
konkursiniai
darbai
siunčiami
el.
pašto
adresu
aurelija.michailovaite@itc.smm.lt. Jeigu konkursinis darbas (komiksas) negali būti siunčiamas el.
paštu (didesnis nei 20 MB), tuomet jis skelbiamas internete (pvz. www.youtube.com), o el. paštu
atsiunčiama tik internetinė nuoroda, kur jis gali būti peržiūrėtas.

3. Siunčiant el. laišką, laiško temos eilutėje reikia nurodyti: „komikso konkursui + švietimo
įstaigos pavadinimas“.
4. Komikso apimtis – nuo 6 iki 12 komikso kadrų.
5. Komiksas gali būti pieštas, fotografuotas, lipdytas arba sukurtas bet kokia kompiuterine
programa. Svarbiausias tikslas – atskleisti temą, išsakyti ir/arba pavaizduoti savo mintį. Komiksas
turi būti edukacinis.
6. Komikso turinyje negali buti pateikiama nelegali ar žalinga informacija, kuri susijusi su
tokiais įstatymų numatytais pažeidimais kaip pornografija, pedofilija, rasizmas, ksenofobija.
7. Dalyviai, pateikiantys konkursui savo darbą neprieštarauja, kad komiksas neatlygintinai
būtų rodomas viešuose programos „Saugesnis internetas“ renginiuose, publikuojamas programos
svetainėje www.draugiskasinternetas.lt.

IV.

DALYVAVIMO TVARKA IR TERMINAI

1. Norintys dalyvauti ir galintys įvykdyti III punkte nurodytas sąlygas konkurso dalyviai turi
atsiųsti užpildytą paraišką ir konkursinį darbą (ar internetinę nuorodą) el. paštu
aurelija.michailovaite@itc.smm.lt.
2. Visa konkursui reikalinga medžiaga turi būti atsiųsti iki 2012 m. vasario 2 d. 14:00 val.
V.

VERTINIMAS

1. Konkursiniai darbai bus vertinami dviejose amžiaus grupėse:
o 12-14 metų amžiaus grupė;
o 15-18 metų amžiaus grupė;
2. Konkursiniai darbai pagal amžiaus grupes bus skirstomi vadovaujantis konkursui pateikta
paraiška, kurioje bus nurodomas komikso autoriaus ar autorių vardas ir pavardė ir komikso kūrėjų
amžius.
3. Pagal vieną amžiaus grupę bus išrinkti 2 nugalėtojai – iš viso dvejose amžiaus grupėse 4
prizinės vietos.
4. Konkursiniai darbai bus vertinami pagal šiuos kriterijus:
3.1. Komiksas turi atspindėti ir atskleisti šių metų Saugesnio interneto dienos šūkį „Suvienykime
kartas – saugiai atskleiskime skaitmeninį pasaulį kartu!“.
3.2. Komikso pasakojimas turi būti aiškus ir logiškas.
3.3. Komikso kalba turi būti mandagi.
3.4. Komikse turi būti gerbiamos kito žmogaus teisės.
3.5. Komikse neturi būti rašybos ir skyrybos klaidų.
3.6. Komiksas turi būti edukacinio pobūdžio.
3.6. Komikso meniškumas.
3.7. Originalumas ir novatoriškumas.
VI. KONKURSO PRIZAI
1. Koordinuojančiam mokytojui – Saugesnio interneto programos sukurto dokumentinio
filmo „Tinklas“ CD (originali versija), USB jungtis (2 GB) ir šalikas su programos logotipais bei
konkurso nugalėtojo pažymėjimas. Projekto koordinatoriai gali nustebinti ir pateikti daugiau prizų.

2. Darbo autoriui(-iams) - Saugesnio interneto programos sukurto dokumentinio filmo
„Tinklas“ CD (originali versija), USB 2 GB, ausinės, užrašų knygelė, piniginė per juosmenį ir
konkurso nugalėtojo pažymėjimas. Visi prizai su projekto logotipais. Projekto koordinatoriai gali
nustebinti ir pateikti daugiau prizų.
3. Konkurso nugalėtojai: koordinuojantis mokytojas, darbo autorius ar autoriai (jeigu jų
buvo iki 5 žmonių), be išankstinės registracijos yra kviečiami dalyvauti programos organizuojamoje
Tarptautinės Saugesnio interneto dienos paminėjime, suaugusiųjų, vaikų ir jaunimo konferencijoje,
kuri vyks 2012 m. vasario 7 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO (adresas: Laisvės pr. 5.
5.1 ir 5.2 salėse), Vilniuje.

VII.

KONKURSO PROCEDŪRA

1. Konkursą organizuoja Švietimo informacinių technologijų centro Saugesnio interneto
projekto koordinatoriai Lietuvoje.
2. Konkurso darbų vertinimas vyks 2012 m. vasario 2-3 d.
3. Konkurso rezultatai bus paskelbti 2012 m. vasario 3 d. iki 16:00 val. projekto
internetinėje svetainėje www.draugiskasinternetas.lt ir atskiru pranešimu el. paštu – konkurso
laimėtojams. Jeigu konkursinėje dalyvio paraiškoje el. pašto adresas nebus pateiktas, apie laimėjimą
bus pranešta paraiškoje nurodytu telefono numeriu.

