
Pakruojo rajono 6-ų klasių mokinių informacinių technologijų animacijos 

konkurso nuostatai 

 

1. Bendroji dalis  
1.1. Konkurso organizatoriai: Pakruojo rajono informacinių technologijų metodinė grupė. 

1.2. Konkurso tikslas: 

1.2.1.  ugdyti moksleivių kompiuterinę ir filologinę kultūrą, skatinti jų kūrybinius gebėjimus, 

puoselėti smalsumą, polinkį mokytis. 

1.2.2. Žadinti mokinių norą dalyvauti ir laimėti konkurse, kelti mokymosi motyvaciją. 

1.2.3. Skatinti informacinių technologijų mokytojus dalintis gerąja savo darbo patirtimi. 

1.3. Konkurse gali dalyvauti Pakruojo rajono 6-ų klasių mokiniai. 

1.4. Konkursui teikiami informacinių technologijų mokytojų metodiniame būrelyje numatyta tematika 

darbai, atlikti ImageMotion programa. 

2. Konkurso organizavimo tvarka 

2.1. Konkursas rengiamas kasmet kovo gegužės mėnesiais. 

2.2. I konkurso etapas pravedamas mokykloje ir atrenkami 3 geriausi darbai nuo klasės. 

2.3. II etapas vyksta Pakruojo rajono informacinių technologijų mokytojų metodiniame būrelyje. Čia 

išrenkami 3 geriausi darbai ir paskirstomos prizinės vietos. 

2.4. Darbus vertina informacinių technologijų metodinė grupė. 

3. Darbų paruošimo ir įforminimo tvarka 
3.1. Darbai konkursui teikiami parengti LogoMotion programa ir įrašyti gif formatu. Failo vardas turi 

būti vardo raidė ir pavardė. Pvz. VPavardenis.gif. 

3.2. Darbas atliekamas per vieną pamoką. 

3.3. Darbas neturi viršyti 5 Mb. 

3.4. Darbe turi būti nuo 10 iki 30 kadrų. 

3.5. Prie darbo pridėtame tekstiniame dokumente turi būti nurodytas darbo autoriaus pilnas vardas, 

pavardė, klasė, mokykla ir mokantis mokytojas. 

4. Darbų pristatymo tvarka. 
4.1. Darbus atsiųsti ne vėliau kaip likus savaitei iki vertinimo el. paštu adresu  

metodinis.it@gmail.com  

5. Vertinimas ir apdovanojimas 
5.1. Konkurso vertinimo komisiją sudaro informacinių technologijų metodinės grupės nariai. 

5.2. Pagrindiniai vertinimo kriterijai: 

5.2.1. Darbas atitinka konkurso temą. (Savitumą, išbaigtumą) (0 10 taškų) 

5.2.2. Darbo kūrybiškumas. (0 5 taškų) 

5.2.3. Techniniai elementai, jų sudėtingumas. (0 10 taškų) 

5.2.4. Meniškumas. (0 5 taškų) 

5.3. Mokiniai užėmę I, II, III prizines vietas apdovanojami diplomais ir esant galimybei daiktiniais 

prizais. 

5.4. Komisija nevertins darbų, jeigu: 

5.4.1. nesilaikoma darbų atlikimo ir įforminimo taisyklių, pateiktų konkurso nuostatų; 

5.4.2. yra ankstesnių konkursų darbų plagijavimo požymių; 

5.4.3. yra kopijavimo iš interneto požymių. 

6. Kitos sąlygos 
6.1. Konkurso dalyviai sutinka, kad jų konkursui pateikti darbai bus eksponuojami mokyklų 

svetainėse, spaudoje. 

6.2. Darbuose negali būti vaizdų įžeidžiančio turinio. 
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