PATVIRTINTA
Švietimo informacinių
technologijų centro direktoriaus
2019 m. sausio mėn. 15 d.
įsakymu Nr. V1-16
-104

KONKURSO

Saugesnio interneto renginiai mano mokykloje 2019
NUOSTATAI

I.

BENDRIEJI NUOSTATAI

Švietimo informacinių technologijų centras (Saugesnio interneto centras Lietuvoje)
kviečia visas Lietuvos švietimo įstaigas, kurių mokinių amžius nuo 7 iki 18 m., dalyvauti
konkurse Saugesnio interneto renginiai mano mokykloje_2019.
Konkursu siekiama, kad mokyklose organizuojamos veiklos būtų skirtos tarptautinei
Saugesnio interneto dienai paminėti. 2019 m. saugesnio interneto diena bus minima vasario
5 d. Šių metų šūkis - „Kurkime geresnį internetą kartu!“.
Daugiau informacijos apie Saugesnio interneto dieną ir projektą rasite Europos tinklo
https://www.saferinternetday.org arba https://www.betterinternetforkids.eu bei Lietuvos
www.draugiskasinternetas.lt svetainėse.
II.

KONKURSO TIKSLAI

1.
Skatinti Lietuvos mokyklų susidomėjimą tarptautiniu Saugesnio interneto projektu ir
atkreipti jų dėmesį į vaikų apsaugą nuo pavojų, tykančių virtualioje erdvėje;
2.
Organizuojant veiklas, saugumo internete tematika, skatinti mokyklas įtraukti visą
mokyklos bendruomenę: mokytojus, mokinius, jų tėvus ir senelius;
3.
Skatinti mokinius saugiai ir atsakingai naudoti informacines ir komunikacines
technologijas;
4.
Įtraukti kuo daugiau mokyklų į Saugesnio interneto projektą bei skatinti jas savo
švietėjiškomis veiklomis prisidėti minint tarptautinę Saugesnio interneto dieną Lietuvoje.

III.

DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS

1.
Konkurse kviečiamos dalyvauti pradinį, pagrindinį, vidurinį ir profesinį mokymą
teikiančios švietimo įstaigos, kurių mokinių amžius nuo 7 iki 18 m. Taip pat įtraukiant ir visą
mokyklos bendruomenę.
2.
Konkursui turi būti pateikta medžiaga apie Saugesnio interneto savaitės metu (2018 m.
vasario 4–9 d.) mokykloje vykusį(-ius) renginį(-ius)/veiklas, skirtą(-us) tarptautinei
Saugesnio interneto dienai paminėti.

3.
Renginio(-ių) akimirkos turi būti detaliai aprašomos ir fiksuojamos (nuotraukose, video
medžiagoje ar kt.).
4.
Konkursinis darbas – tai video medžiaga arba pateiktis (ppt; pptx; pps; ppsx formatu)
kartu su detaliu renginio aprašu. Aprašo forma pridedama šio dokumento priede Nr. 1.
Užpildytas detalus renginio aprašas (priedas Nr. 1) pridedamas PDF formatu pildant
konkurso registracijos anketą.
5.
Konkursui pateikiama video medžiaga arba pateiktis turi būti talpinama Jūsų turimoje
internetinėje saugykloje. Konkurso registracijos anketoje nurodoma tik nuoroda į saugyklą,
kurioje galima peržiūrėti konkursinę medžiagą. Tai gali būti: mokyklos interneto svetainė,
rengėjų svetainė, tinklaraštis, youtube kanalas, gmail failų saugykla ir pan.). Prieiga prie
konkursinės medžiagos NEgali būti apsaugota slaptažodžiu.
6.
Dalyviai, norintys dalyvauti konkurse TURI užpildyti elektroninę registracijos anketą
https://docs.google.com/forms/d/18RjazyrSNziYH-Ukhqd0V_j8YdWldl_usBlG0ISnnzc/viewform?edit_requested=true .
7.
Medžiaga, pateikta konkursiniame darbe turi būti informatyvi, atskleidžianti veiklos
temą ir poreikį mokyklai ir jos bendruomenei.
8.
Konkursiniame darbe pateikiamos nuotraukos ar video medžiaga turi būti geros
kokybės: gerai matomas vaizdas, girdimas garsas.
9.
Konkurso dalyviai siųsdami konkursui savo aprašus, vaizdinę bei video medžiagą
užtikrina, kad joje matomi asmenys sutiko būti fotografuojami ar filmuojami.
10. Dalyviai, pateikiantys konkursui savo darbą neprieštarauja, kad jis būtų rodomas
(nurodant autorių/mokyklą) viešuose Saugesnio interneto projekto renginiuose,
publikuojamas projekto ir projekto partnerių interneto svetainėse, Europos bendro tinklo
platformoje BIK net ir naudojamas kituose viešinimo kanaluose projekto nekomerciniams
tikslams.
11. Konkurso dalyviai patvirtina, kad jų pateikta medžiaga atitinka autorių teisių bei kitus
Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus reikalavimus viešai informacijai.
12. Dalyvaudami konkurse, dalyviai patvirtina, jog neprieštarauja, kad konkurso
organizatoriai naudos dalyvio pateiktus asmens duomenis (mokinių, mokytojų vardus,
pavardes ir amžių) konkurso vykdymo tikslais bei juos tvarkys vadovaujantis teisės aktais,
reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

IV.

DALYVAVIMO TVARKA IR TERMINAI

2.
Norintys dalyvauti ir galintys įvykdyti III punkte nurodytas sąlygas konkurso dalyviai
iki 2019 m. vasario mėn. 28 d. turi užpildyti konkurso registracijos anketą
https://docs.google.com/forms/d/18RjazyrSNziYHUkhqd0V_j8YdWldl_usBlG0ISnnzc/viewform?edit_requested=true .
3.
Atkreipiamas dėmesys, kad konkurso registracijos anketą privaloma užpildyti visą ir
svarbu pateikti elektroninę nuorodą, kur galima peržiūrėti konkursui pateikiamą medžiagą.
Taip pat svarbu anketoje PDF formatu pridėti renginio aprašą (priedas nr.1).
4.
2019 m. kovo 1-19 d. konkursui pateiktus darbus vertins Švietimo informacinių
technologijų centro sudaryta komisija.
5.
2019 m. kovo 20 d. interneto svetainėje www.draugiskasinternetas.lt bus skelbiami
konkurso nugalėtojai. Taip pat konkurso nugalėtojai bus informuojami asmeniškai
registracijos anketoje nurodytais el. pašto adresais.

V.

VERTINIMAS

Konkursiniai darbai bus vertinami pagal kriterijus:
 idėjos originalumas;
 2019 m. Saugesnio interneto dienos šūkio „Kurkime geresnį internetą
kartu!“ atskleidimas;
 mokyklos bendruomenės narių įtraukimas;
 kūrybiškumas ir novatoriškumas organizuojant renginius;
 informacijos apie renginį sklaida (mokyklos, rajono ar miesto spaudoje,
internetiniuose tinklapiuose ar kt.);
 veiklų aprašymo išsamumas renginio apraše (tikslas, dalyviai, veiklos,
rezultatai);
 pateikiamos medžiagos vaizdo bei garso kokybė.
 bus vertinami tik tie darbai, kurie atitiks visus reikalavimus (pilnas ir
konkretus registracijos anketos bei renginio aprašo užpildymas; gera
renginio vaizdo ir garso medžiagos kokybė).
VI.

KONKURSO PRIZAI

Konkurso dalyviai, originaliausiai paminėję tarptautinę Saugesnio interneto dieną savo
mokykloje, bus apdovanoti Saugesnio interneto projekto prizais su projekto simbolika ir
laimėtojų diplomais.
I-osios vietos laimėtojui bus įteikiami 5 vnt. nešiojamų kompiuterių*;
II-osios ir III-iosios vietos laimėtojams bus įteikiami po 5 vnt. planšetinių kompiuterių*.


kompiuteriai bus perduodami mokykloms pagal valstybės turto panaudos sutartis.

