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 5–7 klasių mokiniams.
II. TIKSLAI
3. Ugdyti mokinių kompiuterinę kultūrą, kūrybiškumą, meninę saviraišką, naudojant
informacines technologijas.
4. Skatinti domėtis ne tik informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, jų istorija, raida,
pritaikymu, sandara ir su jomis susijusiais procesais, bet savo krašto, rajono, gyvenamosios vietos
istorija, kultūra.
5. Surasti ir ugdyti gabius mokinius, įtraukti juos į informacinėmis technologijomis grįstą
veiklą.
6. Aktyvinti rajono informacinių technologijų bei kitų dalykų mokytojus.
III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
7. Konkursą organizuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.
8. Konkurso dalyviai yra 5–7 klasių mokiniai.
9. Dalyviai iki 2019 m. sausio 16 d. registruojasi adresu zirniukonkursas@gmail.com.
Registruojantis būtina nurodyti mokinio vardą, pavardę, klasę, mokyklos pavadinimą ir mokytojo el.
pašto adresą.
10. Konkursas vykdomas dviejose kategorijose (5–6 klasių dalyvis gali dalyvauti abiejose
kategorijose), 7 klasių – tik vietovardžių konkurse.
11. Testui registruotis galima taip:
11.1. iš gimnazijos iki dešimt 5 klasės mokinių ir iki dešimt 6 klasės mokinių;
11.2. iš progimnazijos bei pagrindinių mokyklų iki penkių 5 klasės mokinių ir iki penkių
6 klasės mokinių;
11.3. testas vyks 2019 m. sausio 17 d. Pradžia 9 val.;
11.4. vieta – užsiregistravusių mokinių mokyklų informacinių technologijų kabinetai.
Konkursui vykdyti reikalingos priemonės – prijungtas prie interneto kompiuteris;
11.5. konkurso testui atlikti skiriama 1 val.;
11.6. mokinių prisijungimo svetainėje duomenys bus atsiųsti mokytojams el. paštu 15 min. iki
konkurso pradžios;
11.7. vėliau testas taps nebeaktyvus ir jo kartoti nebus galima. Kilus nesklandumams, kreiptis
el. paštu zirniukonkursas@gmail.com arba rita.mazeik@gmail.com.
12. Vietovardžių konkursas „Mano krašto vietovardžiai“ skirtas Vietovardžių metams paminėti
(daugiau informacijos apie tai galite rasti čia):
12.1. vietovardžių konkurso „Mano aplinkos senieji vietovardžiai“ reikalavimai:
12.1.1. darbas atliekamas ant A4 formato (210 x 297) lapo kompiuteriu;
12.1.2. kiekvienas dalyvis gali pateikti po keletą darbų, svarbu, kad iš tos pačios mokyklos
darbai nesidubliuotų;
12.1.3. dalyvis pateikia savo rajono, gyvenamosios vietos senųjų vietovardžių kilmę, istoriją,
ypatumus (kas jam būdinga: medis, akmuo, pilkapis, žmogus ir pan.) pasirinkta kompiuterine
programa;
12.1.4. įkelia tos vietovės piešinį, ypatumą ar nuotrauką. Jei nuotrauka neasmeninė, nurodomas
šaltinis, iš kur ji buvo paimta;

12.1.5. darbe turi būti nurodytas vietovardžių konkurso pavadinimas, darbo autorius,
mokytojas, klasė, naudoti šaltiniai;
12.1.6. darbas pateikiamas be gramatikos ir stilistikos klaidų;
12.1.7. dalyviai sutinka, kad jų darbai bus vieši: skelbiama pavardė, klasė, mokytojas, mokykla;
12.2. vietovardžių konkurso darbus siųsti el. paštu rita.mazeik@gmail.com arba
zirniukonkursas@gmail.com iki 2019 m. sausio 26 d. Apie eksponuojamus darbus mokykla bus
informuota el. paštu.
IV. VERTINIMAS
13. Testas vertinamas balais. Už kiekvieną teisingą atsakymą skiriamas 1 balas, neteisingą – 0
balų. Balus sumuoja testo sistema.
14. Vietovardžių konkurso darbas vertinamas atsižvelgiant į pateikimo formos ir turinio
kūrybiškumą, apiforminimą.
V.NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
15. Konkurse vertinami asmeniniai dalyvių rezultatai.
16. Kiekvienos klasės 3 geriausiai atlikę testą mokiniai, t. y. surinkę daugiausia taškų (I, II ir
III vietos), apdovanojami diplomais ir prizais:
16.1. jei dalyviai surenka vienodą balų skaičių, nugalėtojas tampa tas dalyvis, kuris teste atsakė
daugiau sudėtingų klausimų;
16.2. testo nugalėtojų sąrašas skelbiamas interneto svetainėje www.panrs.lt ir Facebook „IT
Panevėžio r.“ paskyroje.
17. Vietovardžių konkurso darbai bus eksponuojami savivaldybėje ir (arba) Švietimo centre.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18.
Iškilus
klausimams
rašyti
el.
paštu
zirniukonkursas@gmail.com
arba
rita.mazeik@gmail.com.
19. Konkurso koordinatorė – Paliūniškio pagrindinės mokyklos informacinių technologijų
vyresnioji mokytoja Rita Mažeikienė.

2

