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Kodėl sugalvojome šį konkursą? 
 Informacinis technologijos yra savaime pakankamai 

įdomus ir patrauklus dalykas mokiniams, tačiau bet 
kuriam vaikui yra be galo malonu sudalyvauti 
konkurse ir parodyti tai ką jis sugeba sukurti. 

 

 Sugalvojome konkursą tam, kad visų Vilniaus miesto 
ir Vilniaus rajono mokyklų mokiniai turėtų dar vieną 
galimybę pademonstruoti savo kūrybiškumą. 

 

 Viena iš prioritetinių sričių yra integracija, 
tarpdalykiniai ryšiai, tad vienas iš konkurso tikslų 
apjungti technines ir matematines žinias. 

 

 Dalyvavimas konkursuose tiek mokiniams, tiek 
mokytojams suteikia daug gerų emocijų, patirties ir 
pripažinimo. 



Konkurso istorija 
 Pirmą kartą konkursas buvo pristatytas ir įvykdytas 

Vilniaus miesto mokykloms 2011 metais; 

 

 Nuo 2012 metų nusprendėme įtraukti ne tik Vilniaus 

miesto, tačiau ir Vilniaus rajono mokyklas. 

 

 Konkurso temos: 

◦ „Matematika ir pasaulis“ (2011-2012 m. m.); 

◦ „Matematikos išraiškos metų laikuose“ (2012-2013 m. m.); 

◦ „Fantastiškiausia matematika“ (2013-2014 m. m.). 

 

 Kokias tema bus 2014-2015 m. m.? 



2013-2014 m. m. konkurso statistika 

62 

76 

23 

Darbų skaičius 

6 klasės 7 klasės 8 klasės

Iš viso konkurse dalyvavo 33 mokytojai iš 15 Vilniaus 

miesto mokyklų ir 1 Vilniaus rajono mokykla. 
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Konkurso data 
 2011 ir 2012 m. konkurso pradžią buvo skelbiama 

lapkričio mėnesio viduryje ir baigiama gruodžio 

mėnesio pabaigoje. 

 

 Šiais metais konkursas vykdytas sausio-vasario 

mėnesiais. 

 

 Kitų metų konkursas planuojamas organizuoti taip 

pat sausio-vasario mėnesiais. 



Tikslas ir dalyviai 
 Tikslas — paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti į 

matematiką, rasti ir su teksto redaktoriumi, išreikšti 

savitas, drąsias, patrauklias matematikos 

interpretacijas.  

 

 Konkursas skiriamas Vilniaus miesto ir Vilniaus 

rajono bendrojo ugdymo mokyklų 6-8 klasių 

mokiniams, besidomintiems matematika ir 

informacinėmis technologijomis.  



Reikalavimai 
Darbai vertinami atsižvelgiant į jų šiuolaikiškumą, 
kūrybiškumą, originalumą, meniškumą,  interpretacijos 
brandumą, temos atskleidimą. 

  

Atskirai yra vertinami IT ir matematikos reikalavimai 
darbui: 

 Darbas turi būti padarytas TIK iš figūrų (angl. 
Shapes), galima įkelti tekstą arba „WordArt“ objektą. 

 Panaudoti užpildo efektai ir kiti figūrų formatavimo 
būdai. 

 Įkeltas puslapio fonas. 

 Lapas A4 formato, piešinys užpildo visą lapą. 

 Vertinami tik tie darbai, kurie atitinka  konkurso 
tematiką. 

 Pačiame darbe neturi būti mokinių vardų bei 
pavardžių. 



Vertinimas 
 Į prizines vietas pretenduoja tik tie darbai, kurie atitinka 

prieš tai išvardintus reikalavimus; 

 

 Renkamos trys pirmos vietos iš kiekvienos amžiaus 
grupės, kurios yra apdovanojamos specialiais diplomais ir 
prizais; 

 

 Prizinių vietų laimėtojų mokytojai yra apdovanojami 
specialiais prizais, bei padėkomis už mokinio paruošimą; 

 

 Visi mokytojai, kurie dalyvavo konkurse yra įtraukiami į 
mokyklos paruoštą bendrą įsakymą, kuris yra skelbiamas 
mūsų mokyklos svetainėje. 

 

 Visi konkurso darbai yra įkeliami į mūsų mokyklos 
svetainę. 



Naujovė 
 Bus paruoštos elektroninės padėkos VISIEMS 

konkurse dalyvavusiems mokiniams, tačiau 

mokytojai patys turės (jeigu norės) atspausdinti 

padėkas savo mokiniams. 

 

 



Darbų pavyzdžiai (1) 

Tema: „Fantastiškiausia matematika“, 2013-2014 m. m. 



Darbų pavyzdžiai (2) 

Tema: „Matematikos išraiška metų laikuose“, 2012-2013 m. m. 



Darbų pavyzdžiai (3) 

Tema: „Matematika ir pasaulis“, 2011-2012 m. m. 



 

 

Klausimai? 

el. paštas: 

konkurso.piesiniai@gmail.com 



Integruoti projektai 
Geroji patirtis 

Kūrybiškumo ugdymas 

Pavel Stefanovič, informacinių technologijų vyr. mokytojas 

Natalja Švaibovič, informacinių technologijų vyr. mokytoja 



Piktogramų vėlimas 
Integruotas IT ir technologijų projektas 































MOZAIKA 
Integruotas IT ir lietuvių kalbos projektas 











Pasitinkame žiemą eilėmis 
Integruotas IT ir lietuvių kalbos projektas 











Sveikiname su artėjančiomis Šv. Velykomis,  

linkime kuo geriausių emocijų,  

spalvingų margučių, neblėstančių šypsenų 

ir daug džiaugsmo! 


