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KONKURSO „SKAITMENINIS PLAKATAS
SAUGAUS EISMO TEMA“
NUOSTATAI
KONKURSO TIKSLAS – atkreipti mokinių dėmesį į eismo saugumo svarbą, padėti
suvokti kelių eismo aplinką ir eismo tvarką, mokyti numatyti ir atpažinti pavojingas eismo
situacijas ir įvertinti pavojaus šaltinius, ugdyti vertybines nuostatas – pagarbą gyvybei, atsakomybę
dėl savo saugumo, saugesnės eismo aplinkos.
KONKURSO UŽDAVINYS – plėtoti skaitmeninį mokymo turinį saugaus eismo tema bei
sumaniai pritaikyti informacines technologijas kuriant plakatą.

I. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
1. Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (toliau – LMNŠC)
Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius.
2. Konkurse gali dalyvauti formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių
mokiniai su vadovu.
3. Skaitmeninis plakatas kartu su paraiška, kurioje nurodomas plakato autoriaus ir vadovo
vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, autoriaus amžius, ugdymo įstaigos adresas, el. pašto
adresas, organizatoriams pateikiamas iki 2017 m. spalio 27 d. internetinėje erdvėje
http://www.lmnsc.lt/formos/saugus_eismas/.
4. Konkurso nugalėtojus skelbsime LMNŠC internetiniame puslapyje www.ssus.lt.

II. SKAITMENINIO PLAKATO REKOMENDACIJOS
5. Iš 10 toliau nurodytų temų pasirinkti vieną ar kelias dominančias temas ir sukurti
skaitmeninį mokomąjį plakatą, skirtą pradinių klasių mokiniams, kuris patraukliu būdu padėtų
greičiau išmokti pagrindines Kelių eismo taisykles, skatintų mokinių kūrybinius polinkius ir
gebėjimus. Viename plakate gali atsispindėti kelios temos.
6. Rekomenduojamos temos:
6.1. Dviračių vairuotojų ABC
6.2. Pavojai žiemą ir vasarą
6.3. Eismo sąlygos tamsiu paros metu (atšvaitai)
6.4. Gatvių ir kelių elementai, sankryžos
6.5. Geležinkelių pervažos

6.6. Saugos diržų naudojimas
6.7. Eismo tvarka ir pavojaus šaltiniai pėstiesiems
6.8. Kelio ženklai ir ženklinimas
6.9. Transporto priemonių rūšys
6.10. Eismo reguliavimo signalai
7. Kuriant plakatą rekomenduojama panaudoti grafiniam redagavimui skirtą programinę
įrangą. Tuomet darbus atsiųsti kaip nuotrauką. Siunčiamos nuotraukos formatas – JPG (JPEG),
PNG, raiška ne mažesnė kaip 300 dpi, dydis ne mažesnis nei 1920 x 1080 pikselių.
Neturint galimybės naudoti išskirtinai grafiniam redagavimui skirtas programas, darbus
galima pristatyti ir kitu formatu (pvz., PPT, DOC ar kt.).
8. Mokymo priemonės turinys turi neprieštarauti Kelių eismo taisyklėms ir būti sukurtas
saugaus eismo tema bei pritaikytas pradinių klasių mokiniams. Plakato vaizdas ir tekstas turi būti
mokomojo pobūdžio.
III. SKAITMENINIO PLAKATO VERTINIMAS
9. Konkurso vertinimo komisija vertins skaitmeninės mokymo priemonės originalumą,
atlikimo techniką, žaismingumą, patogumą vartotojui, interaktyvumo lygį bei turinio
atitikimą KET.
10. Pateikdami darbus dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai
suteikia konkurso organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti ir
publikuoti pateiktus darbus.

IV. APDOVANOJIMAS
11. Trys geriausių darbų autoriai apdovanojami LMNŠC diplomais ir prizais.
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