
 
KONKURSO „BŪK INŽINIERIUS“ NUOSTATAI 

I. BENDRA INFORMACIJA 

Konkursą „Būk inžinierius” organizuoja ir vykdo Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų  

fakultetas (toliau vykdytojas, Klaipėdos g. 3, Panevėžys; www.panko.lt).  

Konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso „Būk inžinierius“ organizavimo ir vykdymo 

tvarką.  

Registracijos anketą prašome užpildyti ir atsiųsti iki 2022 m. vasario  21 d. (priedas 

Nr.1). 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

Konkurso tikslas – populiarinti inžinerines profesijas ir ugdyti moksleivių kūrybiškumą. 

Konkurso uždaviniai: 

o skatinti moksleivių domėjimąsi inžinerinėmis veiklomis; 

o ugdyti moksleivių komandinio darbo įgūdžius; 

o skatinti moksleivių ir mokytojų bendradarbiavimą tarp skirtingų mokymo įstaigų. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 
Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos mokymo įstaigų III-IV gimnazijos klasės moksleiviai. 

Komandą sudaro 5 moksleiviai ir vadovas. Iš vienos mokymo įstaigos gali dalyvauti ne daugiau kaip trys 

komandos. 

 

IV. KONKURSO VIETA, LAIKAS 

 
Konkursas organizuojamas Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultete (Klaipėdos g.3, 

Panevėžys). Jis vyks 2022 m. vasario 25 d. (penktadienį), o pradžia 10.00 val. amfiteatrinėje (426a) 

fakulteto auditorijoje. 

V. VERTINIMO KOMISIJA 

 
             Konkurso rezultatus vertina komisija, kurią sudaro konkurse dalyvaujančių komandų 

vadovai. Vertinimo komisija nustato atskirų konkurso rungčių nugalėtojus ir komandą konkurso 

nugalėtoją. 

 

VI. KONKURSO EIGA 
   

             Konkursą sudaro keturi turai. 

✓ Atsakymai turi būti pateikti į specialius atsakymų pildymo lapus. 

✓ Kiekvienam etapui skirta po vieną atskirą atsakymų lapą. 

✓ Po kiekvieno etapo atsakymų lapai yra surenkami. 



 

✓ Kiekvieno naujo klausimo pradžioje klausimas yra garsiai perskaitomas. 

✓ Atsakyti į klausimus turite per tam skirtą laiką. 

✓ Konkurso metu draudžiama naudotis pagalbiniais įrenginiais (mobiliais telefonais, el. laikrodžiais ir 

pan.), neteisėtam informacijos gavimui. 

✓ Pasibaigus turui ir surinkus atsakymų lapus bus parodomi teisingi atsakymai. 

✓ Nugalėtoja taps komanda, kuri daugiausiai surinks taškų. 

✓ Kiekvienam klausimui atsakyti skiriama ne daugiau kaip 60 sekundžių. 

✓ Konkurso pertraukų metu bus daromos kavos pertraukėlės. 

✓ Vienos iš konkurso pertraukų metu vyks ekskursija po Panevėžio kolegiją. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
Komandos, pagal nustatytą tvarką, pripažintos nugalėtojomis yra apdovanojamos 

organizatorių ir rėmėjų prizais.   

Visoms konkurse dalyvavusioms komandoms įteikiami diplomai.  

Visos su konkursu susijusios naujienos skelbiamos interneto svetainėje: www.panko.lt.  

Iškilus klausimams konkurso dalyviai konsultuojami telefonu 867312918 arba el.paštu: 

agila.zalatoriene@panko.lt. Kontaktinis asmuo - Agila Zalatorienė. 

 
 

 

http://www.panko.lt/

