ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL KONKURSO „KOMPIUTERINĖ KALĖDŲ PASAKA 2017“ ORGANIZAVIMO
2017 m. lapkričio 21 d. Nr. (4.1.)-V2-895-10
Alytus
Siekdamas ugdyti mokinių kompiuterinę ir filologinę kultūrą, skatinti jų kūrybinius
gebėjimus, aktyvinti informatikos mokytojus Alytaus profesinio rengimo centre:
1 . O r g a n i z u o j u konkursą „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2017“ 2017 m. lapkričio 23 –
2017 m. gruodžio 7 d.:
2 . S k i r i u komisijas:
2.1. Konkursui organizuoti ir vykdyti:
2.1.1. Irmantas Grimalauskas, profesijos mokytojas;
2.2. Konkurso dalyvių darbams vertinti:
2.2.1. Audronė Motūzienė, Pramonės ir prekybos skyriaus vedėja – komisijos pirmininkė;
2.2.2. Irmantas Grimalauskas, profesijos mokytojas;
2.2.3. Sandra Dirgėlienė, profesijos mokytoja;
2.2.4. Laima Kitrytė - Valentukevičienė, dailės mokytoja.
2. T v i r t i n u konkurso „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ tvarkos aprašą (pridedama).

Direktorius

Parengė
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KONKURSO „KOMPIUTERINĖ KALĖDŲ PASAKA 2017“ TVARKOS APRAŠAS
1. Konkurso tikslas – ugdyti moksleivių kompiuterinę ir filologinę kultūrą, skatinti jų
kūrybinius gebėjimus, aktyvinti informatikos mokytojus.
2. Konkursui teikiami Kalėdų švenčių tematikai skirti, originalūs kompiuterinės grafikos,
poezijos ir prozos darbai. Konkursui pateikiami darbai skirstomi į tris kategorijas: 1)
piešinių; 2) nuotraukų koliažo ir 3) filmo.
3. Konkurse gali dalyvauti visi Centro mokiniai.
4. Konkursas vyks Pramonės ir prekybos skyriuje.
5. Konkurso organizavimo tvarka:
5.1. konkursas vyks 2017 m. lapkričio 23 d. – 2017 m. gruodžio 7 d.;
5.2. darbai įvertinami per savaitę;
5.3. 2017 m. gruodžio antrą savaitę vertinimo komisija paskelbia konkurso rezultatus;
5.4. 2017 m. gruodžio mėn. vyksta konkurso darbų paroda ir apdovanojami konkurso
laureatai;
5.5. laureatų darbai talpinami Centro interneto svetainėje www.aprc.lt;
5.6. du geriausi kiekvienos kategorijos darbai bus siunčiami į respublikinį konkursą
„Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2017“.
6. Darbų (piešinių ir koliažo) paruošimo ir įforminimo tvarka:
6.1. darbai turi atitikti šiuos apipavidalinimo reikalavimus:
6.2. formatas – A4 (210×297 mm), paraštės – 20 mm. Apatinės paraštės dešinėje pusėje
turi būti nurodytas mokinio (darbo autoriaus) vardas, pavardė, amžius ir mokyklos
pavadinimas. Apatinės paraštės kairėje pusėje turi būti nurodytas mokytojo vardas
ir pavardė, dėstomas dalykas;
6.3. dokumento vardą turi sudaryti mokinio vardas pavardė;
6.4. darbai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: dokumento formatas – jpeg/ jpg,
raiška – 300 dpi, dydis – iki 3 Mb.
7. Reikalavimai filmui:
7.1. filmuko žanras neturi ribų: vaidybinis, dokumentinis, animacinis (pieštinis/
sustabdyto kadro).
7.2. filmuko kūrimui gali būti naudojama tik originali, jūsų pačių, nufilmuota medžiaga.
Negalima naudoti ištraukų ar nuotraukų iš kino filmų, vaizdo klipų ar kitų žmonių
filmuotos medžiagos.
7.3. garso takeliui galite pasirinkti muziką be apribojimų.
7.4. filmukas turėtų būti išsaugotas ir pateiktas MP4 formatu.
7.5. failo vardą turi sudaryti mokinio vardas pavardė.
7.6. filmuko trukmė: iki 3 min.
8. Darbų pristatymo tvarka:
8.1. visi skyriai pateikia darbus el. paštu konkursai@aprc.lt arba pristato į Pramonės ir
prekybos skyrių, II korpuso, 204 kab. iki 2017 m. gruodžio 7 d.;
8.2. registruojantis įrašomi duomenys apie konkurse dalyvaujantį skyrių, mokinius, juos
ruošusius mokytojus.
9. Vertinimas ir apdovanojimas:
9.1. darbų vertinimas vyks Pramonės ir prekybos skyriuje;
9.2. komisija vertina ir vietas skiria mokinių darbams;

9.3. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:
9.3.1. darbo idėjos ir atlikimo originalumas;
9.3.2. piešinio kūrybiškumas ir atlikimo kokybė tiek meniniu, tiek kompiuterinio
išpildymo požiūriu;
9.3.3. teksto kūrybiškumas ir kalbos taisyklingumas.
9.4. Komisija nevertina darbų, jeigu:
9.4.1. nesilaikoma atlikimo ir įforminimo taisyklių, pateiktų konkurso nuostatų 6-me ir
7-me skyriuose;
9.4.2. darbai neatitinka konkurso tematikos;
9.4.3. yra ankstesnių konkursų darbų plagijavimo požymių;
9.4.4. yra kopijavimo iš interneto požymių.
9.5. Konkurso kalba – lietuvių, tačiau bus vertinami darbai ir anglų bei rusų kalbomis.
10. Kitos sąlygos:
10.1. konkurso dalyviai sutinka, kad jų konkursui pateikti darbai bus eksponuojami
parodose, Alytaus PRC tinklalapyje ir centro informavimo sistemoje.
10.2. darbuose negali būti nepilnamečių vaikų nuotraukų bei vaizdų ir įžeidžiančio
turinio.
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