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KONKURSO,,MANO KRASTO ZEUEIAPIS" NUOSTATAI

I. TIKSLAI IR UZDAVINIAI

skatinti mokiniq domejim4si informacijos ruSirtr ivairove bei jos apdorojimo galimybemis,

lavinti kompiuterini raStingum4;

skatinti mokinius dometis kra5to istorija, rajono architekttros bei kultDros paveldo objektais,
piliakalniais, muziejais, vietos gamtiniais i5tekliais, Svieteji5ku, kulturiniu bei sporto
gyvenimu;

skatinti mokinius dometis karSto tradicijomis, vietos tautiniu paveldu, etnokultrira;

gerinti gimtosios vietos, kra5to, dia gyvenandiq ar gyvenusiq Zmoniq paLinim1 naudojant
geografines informacines sistemas, kuriant skaitmeninius teminius Zemelapius ir jais

dalijantis su kitais interneto erdveje;

lavinti mokiniq kurybi5kum4 pateikiant surinkt4 informacij4 kitokiu formatu (skaitmeniniu

teminiu Zemelapiu ar pasakoj im4 iliustruoj andia aplikacij a).

II. KONKURSO ORGANIZATORIUS

Kelmes Jono Graidi[no gimnazija, konkurso koordinatorius - informaciniq technologrjrl mokytojas

metodininkas Algirdas B arandiukas.

III. KONKURSO DALYVIAI

Kelmes rajono bendrojo lavinimo mokyklq 5-12 klasiq mokiniai, darbus atliekantys individualiai ar

grupese iki 3 asmenq.

IV. DARBV ATLIKIMAS

Darbas turi buti sukurtas naudojantis istorijas pasakojandiq Zemelapiq ktirimo irankiais, kurie pasiekiami

internete adresu http ://www.arcgis.com/.

a)

b)

c)

d)

e)
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Pagrindines Zinias, kurios reikalingos darbui su ArcGIS, rasite internete adresu
http://eismokykla.maps.arcgis.com/apps/PublicGallery/index.html?appid:e06ec422d58948eeac45f
82bedd073d5.

Y. DARBU ATLIKIMO LAIKAS BEI JU PATEIKIMAS

a) Konkursas vyks nuo 2017 m. sausio 9 d. iki 2017 m. geguids 12 d. Darbai gali buti
registruojami nuo konkurso paskelbimo datos iki2017 m. balandLio 2l d.

b) Darbus konkursui gali pateikti ne tik pavieniai mokiniai (5-12 klasiq), bet ir mokiniq grupes
iki 3 asmenq. Rengiant darb4 grupeje registruojamas vienas darbas, nurodomi visi
bendraautoriai.

c) Sukurtas skaitmeninis Zemelapis (Zemelapiu paremtas pasakojimas) turi b[ti interaktyvus,
papildytas tekstu, iliustracijomis, vaizdo ira5ais medZiaga ir kt..

d) Sukurtas Zemelapis turi buti pasiekiamas vie5ai.

VI. REGISTRACIJA

Mokiniai ar mokiniq grupes, norintys dalyvauti konkurse, turi uZsiregistruoti iki balandiio 2t d.
(imtinai) elektroninio pa5to adresu algiasas@yahoo.com siundiant el. laiSk4.

BL. LAISKO STRUKTURA:
lai5ko tema - konkursui ,,Mano kra5to Zem€lapis'o;
laiSke nurodoma:

a) tikslus kuriamo skaitmeninio iem6lapio pavadinimas (pvz., ,,Kelmds rajono baZnydios
bei vienuolynat",,,Mano kra5to Sviesuoliai" ir pan.);
b) kuriamo Zem0lapio nuorodal
c) autorius (vardas, pavarde) bei klas6, o jei Zemelapi kuria mokiniq grup6, nurodomi visq
ktrr€jq vardai bei pavardds ir klasds, kuriose mokosi mokiniai;
d) mokyklospavadinimas;
e) mokytojo-konsultanto (fei toks buvo bei mokini (ius) konsultavo Lemelapio kurime)
vardas ir pavarde.

Bfltina gauti registracijos patvirtinim4!

v tr. /,EI'4iELAPIU VERTINIMAS

Mokiniq darbai bus verlinami dviejose amZiaus kategorijose - 5-8 klasiq mokiniq individualus ar
grupiniai darbai bei 9-12 klasiq mokiniq individualts ar grupiniai darbai.

5-8 klasiq mokiniq sukurtq Zem€lapiq vertinimo kriterijai:
a) bendras estetinis varzdas (pvz., tinkamas Sriftas ir jo dydis, apgalvotai parinkti Lymil
simboliai, spalvos);
b) ai5kus ir taisyklinga lietuviq kalba sukurti uLralailapraiai.
c) surinktos informacijos ivairove, jos pateikimas.

9-12 (I-IV gimnazijq) klasiq mokinig sukurtq Zemdlapiq vertinimo kriterijai:
a) temos aktualumas;

tr) bendras estetinis vaizdas (pvz., tinkamas Sriftas ir jo dydis, apgalvotai parinkti Lymh4
simboliai, spalvos);

c) ai5k[s ir taisyklinga lietuviq kalba sukurti ulraiarlaprala|
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d) kartografinis vaizdas tem4 atitinkantis kartografinis pagrindas, tinkamai parinkti

Zemelapio sutartiniai Zenklai, tvarkinga le genda ir Zemelapio mastelis ;

e) surinktos informacijos ivairove, jos pateikimas'
g Zemelapiu paremtois istorijos iSbaigtumas, autoriaus (-irl) asmeninio indelio panaudojant

savo foto, vaizdo ira5us, atskleidimas.

Konkurso darbus vertins Kelmes Jono Graidi[no gimnazijos direktoriaus sudaryta mokytojq

komisija. Visiems konkurso dalyviams bus iteikiami padekos ra5tai, o komisijos atrinktiems I-I[
vietq laimetojams (kiekvienoje amZiaus grupeje) - diplomai it pnzai.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi vertinimo kriterijus atitinkantys mokiniq darbai bus publikuojami FACEBOOK

(www.facebook.com) grupeje MANO rnesro zptrlprepls. sioje grupeje konkurso metu (nuo

m7 
^,. 

sausio q a.lii 2O1i m. geguaes 12 d.) jo dalyviai kviediami bendrauti, diskutuoti.

Kilus neaiskumams - rasyti elektroniniu pastu algiasas@yahoo.com'


