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KONKURSO
„Atraskime saugų internetą“
NUOSTATAI
I.

BENDRIEJI NUOSTATAI

Švietimo informacinių technologijų centras (Saugesnio interneto centras Lietuvoje) ir Švietimo
mainų paramos fondas (programos eTwinning Nacionalinė paramos tarnyba) kviečia Lietuvos
švietimo įstaigas (mokinių amžius nuo 12 iki 18 m.) dalyvauti konkurse „Atraskime saugų
internetą“. Šiuo konkursu siekiama, kad ne tik mokytojai ir mokiniai, bet tėvai ir seneliai atkreiptų
didesnį dėmesį į internete tykančius pavojus ir suprastų, kad saugesnio interneto tema turi būti
aktuali visiems.
Daugiau informacijos apie projektą Saugesnis internetas ir programą eTwinning rasite
http://www.saferinternet.org, www.draugiskasinternetas.lt ir www.etwinning.net.
II.

KONKURSO TIKSLAI

1. Skatinti Lietuvos mokyklų susidomėjimą tarptautiniu Saugesnio interneto projektu ir
programa eTwinning, bei atkreipti jų dėmesį į vaikų apsaugą nuo pavojų tykančių virtualioje erdvėje.
2. Atkreipti mokyklų dėmesį, kad organizuojant bet kokią veiklą mokykloje gali būti
naudojamasi įvairiomis saugiomis atvirojo kodo programomis ir mobiliosiomis programėlėmis.
3. Skatinti mokinius saugiai ir atsakingai naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis
technologijomis.
4. Įtraukti kuo daugiau mokyklų į Saugesnio interneto projekto ir programos eTwinning veiklą
ir skatinti prisidėti švietėjiškomis veiklomis.
5. Atrinkti du sumaniausius jaunuolius, kurie turėtų galimybę dalyvauti 2014 m. programos
eTwinning mokinių stovykloje spalio 27 – 28 dienomis Vilniuje.
III.

DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS IR TERMINAI

1. Konkurse kviečiami dalyvauti pagrindinį, vidurinį ir profesinį mokymą teikiančių švietimo
įstaigų, užsiregistravusių portale www.etwinning.net ir dalyvaujančių programoje eTwinning,
mokiniai (mokinių amžius nuo 12 iki 18 m.).
2. Konkursui reikia pateikti medžiagą, pristatančią atvirojo kodo programas arba mobiliąsias
programėles, padėsiančias saugiai ir atsakingai naudotis internetu (antivirusinės programos,
filtravimo programos, reklamų ir netinkamo turinio blokavimo programos ir pan.).
3. Medžiaga konkursui turi būti pateikta vaizdine forma – prezentacija, filmukas, komiksas ir
atsiųsta el. forma. Bendras visų failų dydis negali viršyti 50 MB. Jei bendras visų failų dydis viršija

leistiną siųsti el. paštu, tuomet papildomi priedai gali būti skelbiami internete ir atsiunčiama nuoroda,
kur jie gali būti peržiūrimi (nuotraukos http://picasaweb.google.com, filmukai www.youtube.com ir
pan.). Prieiga prie darbų negali būti saugoma slaptažodžiu. Dalyviai, norintys dalyvauti konkurse ir
pateikiantys konkursinį darbą, privalo užpildyti konkurso paraišką (priedas Nr.1 (1 psl.)).
4. Jei yra papildomos medžiagos, kuria norite pasidalinti, ir nėra galimybės ją atsiųsti el. pašto
adresu, galima siųsti paštu adresu:
Švietimo informacinių technologijų centras,
Suvalkų g. 1, Vilnius,
LT-03106,
Konkursui Atraskime saugų internetą.
5. Siunčiant el. laišką laiško temos eilutėje reikia nurodyti: „SI ir programos eTwinning
konkursui ir pridėti švietimo įstaigos pavadinimą“.
6. Dalyviai, pateikiantys konkursui savo darbus – aprašą ir vaizdinę medžiagą, neprieštarauja,
kad jie bus naudojami projekto Saugesnis internetas ir programos eTwinning nuožiūra
nekomerciniais tikslais.
7. Konkurso dalyvis paraišką kartu su vaizdine medžiaga turi atsiųsti adresu
dovile.ciuplyte@itc.smm.lt iki spalio 6 d.
IV.

VERTINIMAS

Konkursiniai darbai bus vertinami pagal kriterijus:
 pristatomos programos arba mobiliosios programėlės naudingumo ir saugumo
atskleidimas;
 medžiagos novatoriškumas;
 medžiagos kūrybiškumas;
 medžiagos išsamumas, technologinis apipavidalinimas, pateikimo originalumas.

V.

KONKURSO PRIZAI

Konkurso nugalėtojams bus suteikta galimybė dalyvauti programos eTwinning mokinių
stovykloje š.m. spalio 27-28 d. Vilniuje. Nugalėtojai taip pat bus apdovanoti projekto Saugesnis
internetas prizais su simbolika, padėkomis, diplomais.
VI.

KONKURSO PROCEDŪRA

1. Konkursą rengia Švietimo informacinių technologijų centras (Saugesnio interneto centras
Lietuvoje) ir Švietimo mainų paramos fondas (programos eTwinning Nacionalinė paramos tarnyba).
2. Konkurso darbų vertinimas vyks 2014 m. spalio 7–9 d.
2. Konkurso rezultatai bus paskelbti 2014 m. spalio 10 d. interneto svetainėse
www.draugiskasinternetas.lt, www.etwinning.lt, www.portalas.emokykla.lt. Nugalėtojai bus
informuoti asmeniškai paraiškose nurodytu el. pašto adresu.

