MINECRAFT KONKURSO „MANO MINECRAFT ATEITIES PANEVĖŽYS“
NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Minecraft konkurso „Mano Minecraft ateities Panevėžys“ (toliau – konkurso) nuostatai
reglamentuoja konkurso tikslą ir uždavinius, reikalavimus dalyviams, konkurso organizavimo tvarką,
darbų pateikimą, vertinimą ir apdovanojimus.
2. Konkurso pagrindinis rėmėjas Panevėžio miesto savivaldybė. Konkurso partneriai PRC
„RoboLabas”, Panevėžio plėtros agentūra, „Edukraftas”.
II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių informacinių technologijų ir kūrybines kompetencijas.
4. 4. Uždaviniai:
4.1. skatinti mokinius pasitelkiant informacines technologijas projektuoti atsinaujinančio
miesto objektą;
4.2. ugdyti kūrybiškumą skatinant originalias idėjas;
4.3. skatinti mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą.
III.

KONKURSO DALYVIAI

5. Konkurso dalyviai: Panevėžio miesto, rajono bei apskrities mokyklų mokiniai (1 – 4 kl.,
5 – 8 kl.).
IV.

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

6. Informacija apie „Mano Minecraft ateities Panevėžys“ konkursą skelbiama PRC
„RoboLabas“ socialinio tinklo „Facebook” www.facebook.com/robotikos.centras paskyroje bei
internetinėje svetainėje www.robo-labas.lt.
7. Projektus konkursui dalyviai siunčia iki 2021 m. birželio 2 d. (imtinai) el. paštu
konkursai@robo-labas.lt
8. Konkurso projektų vertinimas vyks 2021 m. birželio 3 - 8 dienomis.
9. Konkurso laimėtojai bus paskelbti 2021 m. birželio 10 d.
10. Konkurso sąlygos:
10.1. Konkurse galima dalyvauti individualiai arba sudarant ne daugiau kaip 3 mokinių
komandą.
10.2. Konkurso dalyviai iki gegužės 14 d. privalo užpildyti dalyvio anketą nurodant dalyvio
vardą, pavardę, amžiaus grupę, projekto pavadinimą, švietimo įstaigą, el. paštą bei telefono numerį.
Dalyvio anketą rasite: https://bit.ly/32LRz2l;
10.3. Dalyviams iki birželio 2 d. būtina pateikti projekto darbą el. paštu konkursai@robolabas.lt. Projekte turi atsispindėti dalyvio (-ių) sukurta idėja, skirta Panevėžio miesto plėtrai ir miesto
ateities vizijai. Pateikiami failai turi atitikti šiuos reikalavimus:
• Pasaulio ekrano vaizdo įrašas mp4 arba mpg formatu, failo pavadinime nurodytas projekto
pavadinimas (iki 2 min.).

•

Projekto ekrano nuotraukos (Screenshot) pateikiamos png arba jpg formatu, failo pavadinime
nurodytas projekto pavadinimas, nuotraukos numeris (mažiausiai 3 nuotraukos iš skirtingų
pusių).
• Visi išvardinti failai gali būti pateikti ir „PowerPoint” pateiktyje. Rekomendacijas kaip tai
atlikti bus suteikiamos virtualaus seminaro metu gegužės 19 d. 16 val.
10.4. Sukurtą projekto žemėlapį dalyvis turi saugoti iki konkurso pabaigos.
10.5. autorius, siųsdamas projekto darbą konkursui, sutinka, kad jo projektas, vardas, pavardė,
amžius, projekto pavadinimas gali būti viešinami 6 punkte nurodytose internetinėse svetainėse;
10.6. konkurso dalyvis įsipareigoja užtikrinti, kad pateiktos ekrano nuotraukos ir ekrano
vaizdo įrašai yra originalūs jo kūriniai, nepažeidžiantys kito asmens ar autoriaus teisių ir kitos
intelektinės nuosavybės teisių, kad kiti asmenys į šį turinį neturi jokių teisių ar teisėtų interesų.
V.

VERTINIMAS

11.
Pateiktus darbus vertins konkurso organizatoriaus sudaryta komisija;
12. Darbai bus vertinami pagal šiuos kriterijus:
12.1. Idėjos aktualumas Panevėžio miestui
12.2. Idėjos pateikimas/ išraiška
12.3. Inovatyvūs sprendimai
12.4. Darbo užbaigtumas
13. Projektai vertinami pagal šiuos klasių koncentrus: 1 – 4 kl., 5 – 8 kl.;
14. Komisija vertins darbus pagal nuostatuose nurodytus vertinimo kriterijus. Komisijos balai
bus sumuojami ir išrenkami 3 nugalėtojai kiekviename klasių koncentre;
15. Projektai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, nebus vertinami;
16. Organizatorius pasilieka teisę atsiklausus (el. laiško patvirtinimo būdu) projekto autorių
neatlygintinai eksponuoti darbus parodose, spausdinti savo leidiniuose bei kitaip jas viešai publikuoti
(nurodant autoriaus pavardę).
VI.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Kiekvienoje amžiaus grupėje Panevėžio miesto savivaldybės bei PRC „RoboLabas” įsteigtais
prizais bei diplomais apdovanos 3 geriausiai įvertintų projektų dalyvius (komandas). Papildomą
nominaciją ir prizus įsteigs Panevėžio plėtros agentūra.
Visiems dalyviams bus išsiųsti elektroniniai konkurso dalyvių pažymėjimai.
18. Dalyviai gegužės 14 d. 15 val. kviečiami į nuotolinį susitikimą su Dariumi Kniūkšta – tai
vaikinas, kuriantis turinį Youtube kanale „Darius žaidžia“, būrelių vedėjas ir užsiėmimų turinio
kūrėjas VŠį „Edukraftas“ bei organizacijos „Trys kubai“ įkūrėjas ir vadovas.
Gegužės 25 d. 15 val. Kviečiami į susitikimą su Panevėžio miesto savivaldybės atstove, vyriausia
specialiste Ieva Skiotiene, kuri papasakos apie Panevėžio miesto plėtra bei ateities planus.
19. Informacija apie konkursą teikiama el. paštu: konkursai@robo-labas.lt.
20. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konkurso nuostatus.
___________________

