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KVIETIMAS DĖL DALYVAVIMO PROJEKTO ,,SAUGESNIO INTERNETO CENTRAS 

LIETUVOJE: www.draugiskasinternetas.lt “ VIDEO DARBŲ KONKURSE 

 

           Kviečiame Lietuvos mokyklų 5-12 klasių mokinius dalyvauti projekto ,,Saugesnio interneto 

centras Lietuvoje: www.draugiskasinternetas.lt “  video darbų konkurse Kas man yra Saugus 

internetas.  

I. Konkurso organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Informacija 

apie Konkursą skelbiama interneto svetainėje www.draugiskasinternetas.lt;  

II. Konkurso tikslai – mokyti mokinius atrasti ir suprasti apie saugumą interneto platybėse; 

ugdyti mokinių mąstymo apie saugų internetą įgūdžius, lavinti jų vizualinę kalbą, populiarinti naujųjų 

medijų meną, skatinti išmokti kūrybiškai panaudoti skaitmenines technologijas, formuoti bendravimo 

ir bendradarbiavimo įgūdžius, dalintis idėjomis;  

III. Konkurso dalyviai: konkurse gali dalyvauti visų Lietuvos mokyklų 5-12 klasių ir gimnazijų 

1-4 klasių mokiniai.  

Konkursas, atsižvelgiant į mokinių amžių, skirstomas į dvi kategorijas: 5-8 klasių ir 9-12 klasių 

mokiniai.  

Konkurse gali dalyvauti vienas dalyvis arba komanda.   

Komandos nariai gali mokytis skirtingose klasėse, tačiau toje pačioje mokykloje ar gimnazijoje.  

Komanda turi turėti pavadinimą.  

Konkurso dalyvį ar komandos narius turi teisę konsultuoti mokytojai ir kiti specialistai, galintys 

konsultuoti temos pasirinkimo, idėjos sukūrimo, techninio įgyvendinimo ir kitais klausimais. 

Konkurso dalyvis arba komanda privalo užpildyti dalyvio (dalyvių) elektroninė registracija, joje 

pateikti visą informaciją ir nuorodą į sukurtą video darbą , kuris turi būti įkeltas interneto 

svetainėje  www.youtube.com.  
Dalyvio elektroninė registracijos forma – https://forms.gle/1fjEWS4xv9cXnrnV9  

Šia registracijos formą galima pildyti ir pateikti iki 2023 m. sausio 27 d. 23.59  

Užpildžius dalyvio registracijos formą, kiekvienas konkurso dalyvis elektroniniu paštu gaus 

patvirtinimą apie įvykdytą registraciją.  

IV. Konkurso organizavimas: pateikti konkurso video darbą galima iki 2023 d. sausio 27 d. 

Konkurse vertinami tik tie video darbai, kurie pateikti pagal organizatoriaus reikalavimus. 

Dalyvavimas šiame Konkurse yra savanoriškas. 

V. Konkurso sąlygos: Konkurso tema – Kas man yra Saugus internetas? Video darbas – tai 

istorija, papasakota vaizdais. Vienas dalyvis (viena komanda) gali pateikti vieną video darbą. Vienos 

video medžiagos trukmė – 1 minutė. Trukmės viršyti negalima.  

VI. Video darbus Konkurso dalyvis turi: įkelti į interneto svetainę www.youtube.com. Nuorodą 

dalyvis turi įdėti apklausoje, kurią kiekvienas dalyvis privalo užpildyti.  
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VII. Video darbų vertinimas: Konkurso dalyvių video darbus vertina ir Konkurso nugalėtojus 

renka vertinimo komisija.  

VIII. Video darbų vertinimo kriterijai: atitikimas Konkurso temai, pasirinktos idėjos 

originalumas, perteikiamos idėjos aiškumas, kūrybiškumas.  

IX. Nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimai: 2023 m. vasario 1 d. interneto svetainėje 

www.draugiskasinternetas.lt  bus paskelbti konkurso nugalėtojai. Konkurso nugalėtojai bus 

kviečiami į Saugaus interneto dienos minėjimo renginį, kuris vyks 2023 vasario 7 d. Lietuvos 

nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje nuo 14 val. Konkurso nugalėtojams kvietimas dalyvauti 

apdovanojimuose bus išsiųstas elektroniniu paštu. Kiekvienoje amžiaus kategorijoje renkami 

pirmos, antros ir trečios vietos laimėtojai. Konkurso nugalėtojams bus teikiami diplomai ir prizai. 

Konkursą laimėjusių dalyvių mokytojams ar juos konsultavusiems specialistams, nurodytiems 

registracijos formoje, įteikiami padėkos raštai.  

X. AUTORIŲ TEISĖS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA: kiekvienas dalyvis patvirtina 

ir užtikrina, kad jo ar komandos pateiktas video darbas yra originalus kūrinys, sukurtas savarankiškai 

ir nepažeidžiant kito asmens ar autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių, kad kiti 

asmenys į šį kūrinį neturi jokių teisių ar teisėtų interesų.  

Dalyvaudamas Konkurse dalyvis suteikia LMNŠC neišimtinę teisę atgaminti, išleisti ir viešai skelbti 

jo pateiktą video darbą padarant jį viešai prieinamą www.draugiskasinternetas.lt interneto svetainėje. 

Laimėjimo atveju, konkurso I-III vietų nugalėtojai, LMNŠC suteikia teisę, konkurso nugalėtojų 

apdovanojimų metu ekrane rodyti nugalėtojų video darbus. Kiekvienas konkurso dalyvis pildydamas 

elektroninę dalyvio anketą, pildo klausimus  dėl asmens duomenų naudojimo.  

XI. Baigiamosios nuostatos: Video darbe draudžiama naudoti teiginius, faktus, informaciją arba 

citatas, kurie žemintų kitus žmones ar žmonių grupes. Video darbe negali būti vartojama 

nenormatyvinė leksika. Video darbas turi nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų. 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,  

pavaduojanti Centro direktorių                                               Gitana Viganauskienė 

 

 

 

 

 

Teklė Songulija-Tkačenko, www.draugiskasinternetas.lt el. p. Tekle.songulija@lmnsc.lt  
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