
 
 

 

Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetas skelbia 

III-ąjį IT komiksų konkursą „(Ne)Susikalbėjimai“, 

skirtą tarptautinei anglų kalbos dienai paminėti 
 

 

Tikslas – skatinti tarpdalykinį bendradarbiavimą ir prisidėti prie Tavo kūrybiškumo vystymo. 

 

Dalyviai: visi IT srities gerbėjai! 

 

Komikso tema – (Ne)Susikalbėjimai.  

Sukurk trumpą humoristinio (ne)susikalbėjimo pobūdžio istoriją tarp IT veikėjo (nebūtinai 

žmogaus) ir kita veikla užsiimančio veikėjo (nebūtinai žmogaus), išreikštą paveiksliuku/-ais būtinai 

su trumpais žodiniais paaiškinimais. Vaizduojamojoje istorijoje palygink vieno ar daugiau žodžių 

reikšmę/-es bendrinės ir profesinės kalbos kontekstuose ir sukurk nesusikalbėjimo istoriją/situaciją 

tarp kuriamos istorijos dalyvių, pvz., du veikėjai šnekučiuojasi apie debesis, tačiau vieno paprašius 

pažvelgti į debesis, kitas spokso į kompiuterį, nes: 

A cloud bendrinėje kalboje reikšmė: dangaus lašelių sankaupos danguje  

A cloud IT kontekste reikšmė: serveriai pastoviai prijungti prie interneto 

 

Kokia kalba kurti komiksą? Anglų kalba  

 

Kaip dalyvauti? 

 Atsiųsk sukurtą istoriją iš daugiau nei dviejų paveikslėlių. 

 Kurk komiksą duota tema (Ne)susikalbėjimai, kad visiems būtų linksma. 

 Kurk komiksą tiek spalvotai tiek nespalvotai. Čia nėra ribojimų. 

 Pademonstruok, ką moki veikti su kompiuteriu ir kurk komiksą naudodamas Photoshop, 

CorelDRAW, Illustrator kompiuterinę programą.  

 Sukurk trumpą tekstuką anglų kalba apie savo sukurtą siužetą. 

 Pademonstruok, kaip gerai moki anglų kalbą ir kurk angliškai. 

 Nepamiršk pasirašyti, nurodant savo vardą, pavardę, kursą bei studijų programą. 

 

Prizai: 3 kūrybingiausių komiksų autorius apdovanosime prizais. Tačiau, pralaimėjusiųjų nebus, 

visa EIF‘o bendruomenė galės gėrėtis Tavo kūryba skaitmeninėje „(Ne)Susikalbėjimai‘2021“ 

knygelėje. 

 

Darbų vertinimo komisija: 
VK EIF prodekanė doc. Loreta Savulionienė; 

VK EIF anglų kalbos dėstytoja Milda Kiškytė; 

VK EIF grafinio dizaino dėstytoja Orūnė Gibavičienė; 

VK EIF Studijų skyriaus vedėja Dalė Neverbickaitė; 

VK EIF PI19D gr. studentas, pernai metų konkurso „(Ne)Susikalbėjimai“ nugalėtojas Dainoras 

Žiukas. 

 

Kokie vertinimo kriterijai?  

 Techninė darbų išpildymo dalis (lekt. O. Gibavičienė); 



 Minties raiškos išpildymo dalis (lekt. M. Kiškytė); 

 Darbo originalumas, visuma (doc. L. Savulionienė, lekt. D. Neverbickaitė, studentas D. Žiukas). 

 

Sukurtą komiksą pateik: 

iki 2021 m. balandžio 2 d. Mildai Kiškytei į el.p.: m.kiskyte@mtf.viko.lt 

arba Orūnei Gibavičienei į el.p.: o.gibaviciene@eif.viko.lt 

 

Idėjų depozitorija: 

Cloud, digit, to run (a program), performance, library, thread (multi-thread), cell, conductor, stack 

(programmer), gates, chip(s), to save, to protect, flag, memory, address, bus, node, page, menu, 

map, coating, clock, etc. (žr. Žukauskas V. Informatikos, kompiuterijos, telekomunikacijų anglų-

lietuvių kalbų žodyną). 

 

Nugalėtojai: 
iki 2021 m. balandžio 16 d. susisieksime su Tavimi el. paštu, iškilmingai įteiksime prizą, o apie 

laimėjimą paskelbsim EIF‘o FB paskyroje. 

 

Esant klausimams, kreipkis: 

į Mildą Kiškytę į el.p.: m.kiskyte@mtf.viko.lt 

Orūnę Gibavičienę į el.p.: o.gibaviciene@eif.viko.lt 
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