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INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KOMPIUTERINIO TEKSTO  

REDAGAVIMO KONKURSO „SIMBOLIS“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Informacinių technologijų kompiuterinio teksto redagavimo konkurso „Simbolis“ 

(toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, rengėjus, organizavimo, dalyvavimo 

konkurse bei dalyvių apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno informacinių 

technologijų mokytojų metodinis būrelis ir Kauno „Santaros“ gimnazija. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS 

 

3. Skatinti mokinių ir mokytojų domėjimąsi kompiuteriniu raštingumu, ugdyti mokinių 

kūrybiškumą, panaudojant informacines komunikacines technologijas. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

4. Konkurse dalyvauja Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7–11 klasių mokiniai, 

iki 2021 m. balandžio 28 d. mokytojo užregistruoti https://forms.gle/JLYe8BUwgvSY5FmR8 . 

5. Konkurse gali dalyvauti ne daugiau kaip po 2 tos pačios mokyklos mokinius iš 

kiekvienos klasių grupės (7 kl., 8 kl., 9 (I g) kl., 10 (II g) kl., III g kl.). 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO RUNGTIS 

 

6. Pagal gautą užduotį kuriamas darbas, naudojantis Microsoft Word teksto redagavimo 

programa bei visomis jos galimybėmis. Užduočiai atlikti skiriama 1 val.  

 

https://forms.gle/JLYe8BUwgvSY5FmR8
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V SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Konkursas vyks 2021 m. balandžio 29 dieną 14 val. nuotoliniu būdu (virtualioje 

aplinkoje). 

8. Konkurso dalyviui 14 val. el. paštu bus nusiųsta konkurso užduotis.  

9. Kiekvienas konkurso dalyvis jam pateiktą užduotį turi atlikti per tam skirtą laiką  

(1 val.), išsaugoti darbą savo vardu ir pavarde. 

10. Mokiniai atliktus darbus (nearchyvuotus), išsiunčia elektroninio pašto adresu 

simbolio.konkursas@gmail.com iki 2021 m. balandžio 29 d. 15.05 val. (Vėliau išsiųsti darbai 

nebus vertinami.) 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO TVARKA IR APDOVANOJIMAI 

 

11. Konkurso darbus vertins Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus įsakymu 

patvirtinta komisija. 

12. Vertinami tik užbaigti, tinkamais vardais išsaugoti ir laiku atsiųsti darbai. 

13. Konkurso rezultatai, patvirtinti Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus 

įsakymu, bus paskelbti Kauno miesto informacinių technologijų mokytojų svetainėje 

www.it.kaunas.lm.lt bei išsiųsti į mokyklas. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Papildomą informaciją dėl informacinių technologijų kompiuterinio teksto 

redagavimo konkurso „Simbolis“ teikia Vaida Valiuvienė, Kauno „Santaros“ gimnazijos 

informacinių technologijų mokytoja metodininkė, el. paštu simbolio.konkursas@gmail.com.  
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