PANEVĖŽIO RAJONO MOKINIŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KONKURSO
„ŽIRNIUKAS“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Panevėžio rajono mokinių informacinių technologijų konkurso „Žirniukas“ nuostatai
nustato tikslus, konkurso organizavimą, vertinimą, nugalėtojų apdovanojimą.
2. Konkursas skirtas bendrojo ugdymo mokyklų 5–6 klasių mokiniams.
II. TIKSLAI
3. Ugdyti mokinių kompiuterinę kultūrą, kūrybiškumą, meninę saviraišką naudojant
informacines technologijas.
4. Skatinti domėtis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, jų istorija, raida,
pritaikymu, sandara ir su jomis susijusiais procesais.
5. Surasti ir ugdyti gabius informacinėms technologijoms mokinius.
6. Aktyvinti informacinių technologijų mokytojus.
III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
7. Konkursą organizuoja Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros
ir sporto skyrius.
8. Konkurso dalyviai yra 5–6 klasių mokiniai.
9. Dalyviai iki 2017 m. sausio 19 d. registruojasi adresu zirniukonkursas@gmail.com.
Registruojantis būtina nurodyti mokinio vardą, pavardę, klasę, mokyklos pavadinimą ir mokytojo el.
pašto adresą, keliose iš kategorijų dalyvaus mokiniai. Iš mokyklos gali registruotis iki dešimties
5–6 klasių mokinių.
10. Konkursas vyks 2017 m. sausio 26 d. Pradžia 9 val.
11. Vieta – užsiregistravusių mokinių mokyklų informacinių technologijų kabinetai.
12. Konkursui vykdyti reikalingos priemonės – prijungtas prie interneto kompiuteris.
13. Konkursas vykdomas dviejose kategorijose (dalyvis gali dalyvauti abiejose):
13.1. kuriamas „Žirniuko“ konkurso logotipas;
13.2. atliekamas testas.
14. Konkurso „Žirniukas“ logotipo kūrimo reikalavimai:
14.1. logotipas gali būti sukurtas bet kokia pasirinkta kompiuterine programa;
14.2. galimi logotipo failo formatai: jpg, bmp, png;
14.3. logotipo plotis – iki 200 taškų, aukštis – iki 200 taškų.
15. Konkurso „Žirniukas“ logotipą siųsti adresu zirniukonkursas@gmail.com iki sausio
28 d. Vėliau jie bus skelbiami Facebook paskyroje „IT Panevėžio r.“, kurioje mokytojai balsuos už
labiausiai patikusį (2017-01-28 – 2017-02-03).
16. Konkurso „Žirniukas“ testo dalyviai sausio 26 d. svetainėje www.testuok.lt atliks testą.
17. Mokinių prisijungimo svetainėje duomenys bus atsiųsti mokytojams el. paštu likus
15 min. iki konkurso pradžios.
18. Konkurso testui atlikti skiriama 1 val.
19. Vėliau testas taps nebeaktyvus, ir jo kartoti nebus galima. Kilus nesklandumams, kreiptis
el. paštu zirniukonkursas@gmail.com arba rita.mazeik@gmail.com
IV. VERTINIMAS
20. Testas vertinamas balais: už kiekvieną teisingą atsakymą skiriamas 1 balas, neteisingą –
0 balų. Balus sumuoja pati sistema.
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V. APDOVANOJIMAS
21. Konkurse vertinami asmeniniai dalyvių rezultatai.
22. Daugiausia mokytojų balsų surinkęs logotipas bus panaudotas dalyvių padėkose, o
autorius apdovanotas padėkos raštu ir prizu.
19. Kiekvienos klasės 3 geriausiai atlikusieji testą, t. y. surinkę daugiausia taškų (I, II ir
III vietos), apdovanojami diplomais ir prizais.
20. Jei dalyviai surenka vienodą balų skaičių, nugalėtojas nustatomas pagal testų atlikimo
laiką.
21. Konkurso nugalėtojų sąrašas skelbiamas interneto svetainėje www.panrs.lt ir Facebook
„IT Panevėžio r.“ paskyroje.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Iškilus klausimams rašyti el. p.
zirniukonkursas@gmail.com arba
rita.mazeik@gmail.com.
23. Konkurso koordinatorė – Miežiškių pagrindinės mokyklos informacinių technologijų
mokytoja Rita Mažeikienė.

