
 

 

Respublikinis kūrybinio programavimo ir technologinės kūrybos konkursas kviečia moksleivius ugdyti 
programavimo įgūdžius panaudojant micro:bit kompiuteriuką.  
Išlaisvinkite vaizduotę ir įgyvendinkite neįtikėčiausias idėjas kurdami savo unikalius žiemiškus 
micro:bit projektus!  

NUOSTATAI 

 
1. Bendroji dalis 

1.1. Konkurso organizatorius – „Kompiuteriukų fondo“ mokytojų klubas. 
 
1.2. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių gebėjimą programuoti micro:bit kompiuteriukais, skatinti jų 
kūrybinius gebėjimus, kviesti mokytojus ieškoti kūrybiško micro:bit pritaikymo kartu su vaikais.  
 
1.3. Konkurse gali dalyvauti visų tipų mokyklų moksleiviai.  

 
2. Konkurso organizavimas 

2.1. Konkurso darbai teikiami nuo 2020 m. sausio 6 d. iki 2021 m. kovo 5  d. per aktyvią 
nuorodą Darbų pateikimas. 
 
2.2. Mokiniai darbų kategorijoje skirstomi į tris amžiaus grupes: 
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1 grupė: 1-4 klasės;  
2 grupė: 5-6 klasės; 
3 grupė: 7-8 klasės. 

2.3. Konkursui teikiami žiemos tematikai skirti, originalūs programų failai ir/arba sukurto projekto 
veikimo vaizdo darbai.  
Konkursui pateikiami darbai skirstomi į 2 kategorijas: 
1 kategorija – „Programuok micro:bit“.  
Šioje kategorijoje dalyvauja projektai, kuriuose naudojamas tik kompiuteriukas micro:bit.  
2 kategorija – „Programuok ir projektuok“.  
Šioje kategorijoje naudojamas kompiuteriukas micro:bit ir jo priedai. 

2.4. Mokykla gali pateikti ne daugiau negu 2 darbus pagal kiekvieną amžiaus grupę kiekvienoje 
kategorijoje.  
Dalyvauti konkurse galima individualiai arba sudarant ne daugiau negu 4 mokinių komandas. 

 
3. Darbų vertinimas 

3.1. Pagrindiniai vertinimo kriterijai: 
I kategorija: 
★ Pateiktos visos kategorijai reikalingos darbo dalys; 
★ Darbas atitinka konkurso temą; 
★ Darbo idėjos aprašymas; 
★ Programos kokybė; 
★ Programos atlikimo originalumas, kūrybiškumas. 

II kategorija: 
★ Pateiktos visos kategorijai reikalingos projekto dalys; 
★ Projektas atitinka konkurso temą; 
★ Projekto idėjos aprašymas; 
★ Programos kokybė; 
★ Projekto atlikimo originalumas, kūrybiškumas; 
★ Nuotraukų, vaizdo įrašo, elektros grandinės schemos vaizdo kokybė. 

3.2. Pateikiami failai turi atitikti šiuos reikalavimus: 
● programos kodo failas hex formatu, kurio pavadinime nurodytas mokyklos ir projekto 

pavadinimas; 
● projekto nuotraukos png arba jpg formatu, kurio pavadinime nurodytas mokyklos ir projekto 

pavadinimas, nuotraukos numeris (ne daugiau negu 3 nuotraukos); 
● projekto vaizdo įrašas mp4 arba mpg, kurio pavadinime nurodytas mokyklos ir projekto 

pavadinimas (ne daugiau negu 10 s, filmuojama gulsčiai „landscape“); 
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● projekto su priedais elektros schemos nuotrauka png arba jpg formatu, kurio pavadinime 
nurodytas mokyklos ir projekto pavadinimas (schema tvarkinga, komponentai žymimi elektros 
schemos sutartiniais ženklais); 

● dalyvio arba dalyvio tėvų (globėjų) sutikimas apie dalyvio asmens duomenų viešinimą pagal 
BDAR (sutikimų formos: jaunesniems nei 14 metų;  14 metų ir vyresniems).  

3.3. Komisija nevertins darbų, jeigu: 
★ pateiktos ne visos reikiamos darbo dalys;  
★ darbai aiškiai neatitinka konkurso tematikos. 

 

 
4. Kitos sąlygos  

4.1. Dalyvių sukurti projektai gali būti viešinami „Kompiuteriukų fondo“ interneto svetainėje 
https://www.kompiuteriukai.lt/, „Kompiuteriukų fondo“ valdomų paskyrų Facebook socialiniame tinkle, 
kurie gali juos panaudoti savo nuožiūra, atvaizduoti ir viešinti. 

4.2. Darbuose negali būti įžeidžiančio turinio vaizdų. 

4.3. Nugalėtojai arba nugalėtojų komanda apdovanojami „Kompiuteriukų fondo“ įsteigtais prizais. 
Visiems dalyviams, išsiunčiami elektroniniai konkurso dalyvių diplomai, o jų mokytojams padėkos 
raštai. 

4.4. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso nuostatus. 

 
 
Kurkite, žaiskite ir drąsiai dalinkitės visais savo kūrybiniais atradimais!  
 
Kyla klausimų? Rašykite mums ir mielai atsakysime!  
El. p. klubas@kompiuteriukai.lt 
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