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PIEŠINIŲ KONKURSO
„MEŠKIUKO IR DVYNIŲ NUOTYKIAI INTERNETO VANDENYNE“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Piešinių konkurso „Meškiuko ir dvynių nuotykiai interneto vandenyne“ (toliau-konkursas),
skirto susipažinti su Saugesnio interneto ir eTwinning programų siekiais, ugdant vaikų
kūrybiškumą, nuostatai reglamentuoja reikalavimus dalyviams, konkurso organizavimo, darbų
vertinimo ir apdovanojimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Švietimo informacinių technologijų centras, programų Saugesnis
internetas ir eTwinning vykdytojas Lietuvoje.
3. Informacija apie konkursą skelbiama internetinėse svetainėse www.draugiskasinternetas.lt ir
www.etwinning.lt.
II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Skatinti Lietuvos mokyklų susidomėjimą tarptautinėmis programomis Saugesnis internetas ir
eTwinning, pasitelkiant kūrybinius gebėjimus.
2. Atkreipti dėmesį į Europoje kasmet minimą Saugesnio interneto dieną ir skatinti Lietuvos
mokyklas prisidėti prie veiklų savo šalyje;
3. Atkreipti programose dalyvaujančių moksleivių ir mokytojų dėmesį į „saugios“ internetinės
draugystės ir bendradarbiavimo tarpusavyje svarbą.
4. Plėtoti vaikų partnerystę ir užimtumą.
5. Sudaryti pozityvias sąlygas lavėti vaikų gebėjimams, stebėti pasaulį, Europą, pažinti save ir
keistis, integruoti turimus žinojimus ir mokėjimus į kūrybinę veiklą.
III. KONKURSO DALYVIAI
1. Mokiniai iš švietimo įstaigų, užsiregistravusių centriniame
www.etwinning.net ir dalyvaujančių Saugesnio interneto akcijose.
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IV. KONKURSINIS DARBAS
1. Konkursinis darbas – Saugesnio interneto programos simbolio Meškiuko ir eTwinning
programos simbolio Geltonojo ir mėlynojo dvynių, kelionė internete.
V. KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS
1. Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika: akvarele, guašu, tušu, kreidelėmis, pieštukais ir t.t.
2. Piešinius būtina pateikti A4 arba A3 formatu.
3. Konkurso dalyvis gali atsiųsti ne daugiau kaip vieną darbą, kuris turi atitikti konkurso temą (ne
daugiau kaip po 1 darbą iš kiekvieno mokinio).
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4. Konkursinis darbas turi būti parengtas eksponuoti: piešinio kitoje pusėje turi būti nurodytas
autoriaus (autorių kolektyvo) vardas (-ai), amžius ir grupė, kūrinio pavadinimas, mokyklos
pavadinimas, kuravusio mokytojo vardas, pavardė.
5. Konkurso organizatoriai turi teisę 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.
VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
1. Piešiniai paštu priimami nuo 2012 m. sausio 17 d. iki vasario 2 d. adresu:
Piešinių konkursui „Meškiuko ir dvynių nuotykiai interneto vandenyne“
Švietimo informacinių technologijų centras,
Suvalkų g. 1 ,Vilnius, LT-03106
2. Piešiniai gali būti siunčiami ir el. paštu aurelija.michailovaite@itc.smm.lt nuo 2012 m. sausio
17 d. iki vasario 2 d., tačiau parodoje bus eksponuojami tik tie darbai, kurie iki vasario 2 d. bus
atsiųsti paštu.
3. Iki 2012 m. vasario 3 d. vertinimo komisija, pagal vertinimo kriterijus, įvertins kūrybinius
darbus ir apie atrinktus darbus informuos jų autorius.
4. 2012 m. vasario 7 d., konkurso nugalėtojai bus apdovanoti Saugesnio interneto dienos minėjimo
konferencijos metu.
5. Nuo 2012 m. vasario 13 d. atrinkti darbai dar bus eksponuojami Švietimo informacinių
technologijų centre.
VII. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR REZULTATŲ PASKELBIMAS
1. Piešinių vertinimo kriterijai:
 temos atitikimas;
 piešinio originalumas;
 piešinio meniškumas.
2. Piešiniai bus vertinami dvejose kategorijose pagal amžių:
 12-14 m.
 15-18 m.
3. Konkurso darbus vertins Švietimo informacinių technologijų centro sudaryta komisija iš
Saugesnio interneto ir eTwinning programų atstovų bei nepriklausomų menininkų.
VIII. KONKURSO PRIZAI
1. Kiekvienoje kategorijoje bus atrinkti 6 nugalėtojai (iš viso 12).
2. Komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas.
3. 2012 m. vasario mėn. 3 d. konkurso nugalėtojai bus skelbiami interneto svetainėse
www.draugiskasinternetas.lt ir www.etwinning.lt ;
4. Prizai skiriami darbų autoriams: USB 2 G, per juosmenį rišama piniginė ir laimėtojo
pažymėjimas. Projekto koordinatoriai gali nustebinti ir pateikti daugiau prizų.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso darbai nebus grąžinami.
5. Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti konkurso nuostatus, iš anksto apie tai informavę
dalyvius.
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