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INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ATVIRUKŲ KONKURSO 

„VELYKŲ DŽIAUGSMAS“ NUOSTATAI 

 

Santrauka 

 

1. Konkurso dalyviai - Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų jaunesniųjų (5-8) klasių 

mokiniai. 

Konkurso atvirukas. Atviruke būtinai reikia parašyti temą, vardą, pavardę, klasę ir mokyklą. 

Vertinami tik užbaigti projektai. 

 

2. Konkurso organizavimo tvarka 

 

2.1. Mokiniai, norintys dalyvauti konkurse registruojasi nurodydami vardą, pavardę, klasę, 

mokyklą bei mokytoją ir siunčia sukurtus darbus elektroniniu paštu adresu 

logo.konkursas@gmail.com  iki 2013 m. kovo 22 d. 

Pastaba. Siunčiame tokia tvarka: 

 

1. Susikurti aplanką (aplankas pavadintas Jūsų vardu, pavarde, klase) 

2. Į aplanką įkelti savo paveikslėlį(ius).  

   2.1. paveikslėlis išsaugotas jpg formatu. 

   2.2. paveikslėlyje yra nurodyta Jūsų vardas, pavardė, klasė 

3. Į aplanką įkelti MS Word dokumente sukurtą informaciją. 

   3.1. MS Word dokumente parašome: 

          3.1.1.  Darbo pavadinimą (temą). 

          3.1.2.  Savo vardą, pavardę, klasę. 

          3.1.3.  Savo mokyklą (Kauno Senamiesčio progimnazija). 

          3.1.4.  Savo informacinių technologijų mokytoją (ITMM Artūras Šakalys). 

4. Kai viską sukelsite į aplanką, dar kartą patikrinkite, ar teisingai viską padarėte, paprašykite 

suaugusiųjų pažiūrėti ir padėti. 

5. Aplanką suarchyvuokite (spauskite ant aplanko dešiniu pelės klavišu ir pasirinkite 

jūsų_vardas. rar ) 

6. Atsiradusį failą (panašu į knygutę) siųskite elektroniniu paštu adresu 

logo.konkursas@gmail.com  iki 2013 m. kovo 21 d. 

6.1. Jei atsiųsite savo parengtą konkursui darbą mokytojui, gausite 10 (dešimt) balų. 

Mokytojo e –paštas    mokiniodarbai@gmail.com  

 

Pastaba. Jei paspaudus ant aplanko nėra rar, reiškia Jūsų kompiuteryje nėra instaliuotos šios 

programos. 

 

 

2.2. Konkurse dalyvaujantis kiekvienas mokinys gali pateikti ne daugiau kaip du darbus. 

 

2.3.Konkursas ir pateiktų darbų vertinimas vyks Maironio universitetinėje gimnazijoje. 

Vertinimo komisija konkurso darbus ir nugalėtojus iki 2013 m. balandžio 15 d. paskelbs 

Kauno miesto informacinių technologijų (IT) mokytojų svetainėje www.it.kaunas.lm.lt.  

Olimpiadų ir konkursų apdovanojimo šventės metu šio konkurso nugalėtojai ir jų mokytojai 

bus apdovanoti diplomais bei padėkos raštais. 

 

Pavyzdys (paveiksliuko siųsti įkelto į Word programą negalima, jis turi būti išsaugotas 

atskirai jpg formatu). 
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