Kauno informacinių technologijų mokykla

Laisvės al. 33, LT44311 Kaunas, tel. 8 (37) 201710

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KONKURSAS
„IT... AR BE JŲ GALI?“
KVIETIMAS-PROGRAMA
2019 m. kovo 27 d.
Kaunas
Kviečiame pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų (9-10 kl.) ir gimnazijų (I-II kl.) mokinius bei
informacinių technologijų mokytojus dalyvauti IT konkurse
„IT... ar be jų gali?“
I. KONKURSO TIKSLAS
Tikslas – skatinti mokinius įsivertinti žinias IT srityje, gilinti moksleivių informacinius gebėjimus dirbant
komandoje bei skatinti KITM bei kitų Lietuvos mokyklų bendradarbiavimą.
II. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
Konkursas vyks 2019-03-27 13.00 val. Kauno informacinių technologijų mokykloje (Laisvės al. 33,
Kaunas).
Konkurse dalyvauja Kauno miesto vidurinių, pagrindinių, profesinių mokyklų (9-10 kl.) ir gimnazijų (I-II
kl.) mokiniai. Gali dalyvauti ir jaunesnių klasių mokiniai, bet vertinant nebus atsižvelgiama į amžių.
Komandos sudėtis – 2 mokiniai.
Konkurso trukmė – 3 val.
Konkurso dalyviai registruojami iki 2019 m. kovo 22 d. el. paštu: vytautas.boska@kitm.lt
Informacija teikiama telefonu 8 699 29390. Kontaktinis asmuo – Vytautas Boska, IT mokytojas
ekspertas.
III. KONKURSO EIGA






13.00 – 13.20 val. – dalyvių registracija.
Pirma užduotis – namų darbas: komandos parengia pristatymą „Mes ir IT linksmai“ (komandos
prisistatymo trukmė iki 3 min.).
Antra užduotis: testas „Nesnausk, mygtuką spausk“. Klausimai bus pateikti iš IT srities (15 min.).
Trečia užduotis: greito teksto rinkimo užduotis „Rink raides, pamiršk klaidas“ (10-15 min.).
Ketvirta užduotis: „Ieškok, mąstyk, išrink ir pristatyk“. Pristatymo parengimas IT tema pagal
pateiktus kriterijus. Temą trauksite burtų keliu (trukmė 40 min.).
IV. VERTINIMAS
1 užduoties vertinimas: Pristatančiųjų asmenų kalbos sklandumas.
IT naudojimas, pristatymo kūrybiškumas, temos atitikimas (... IT linksmai).
2 užduoties vertinimas: Vertinami teisingi atsakymai, atlikimo trukmė.
4

užduoties vertinimas: Užduoties atlikimo laikas. Klaidų skaičius.

4 užduoties vertinimas: Atitikimas pateiktiems reikalavimams, pristatytos informacijos
teisingumas. Pateikties dizainas, tikslingi efektai, valdymas. Lentelė, diagrama, nuorodos į
papildomus informacijos šaltinius. Informacijos teisingumas.

Konkurso I - III vietų komandos laimėtojos – apdovanojamos diplomais ir prizais.
Konkursui moksleivius rengusiems mokytojams bus įteikti mokyklos padėkos raštai.

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KONKURSAS
„IT... AR BE JŲ GALI?“
NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkursą organizuoja Kauno informacinių technologijų mokykla.
2. Konkurse dalyvauja Lietuvos pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų (9-10 kl.) ir
gimnazijų (I-II kl.) mokiniai. Gali dalyvauti ir jaunesnių klasių mokiniai, bet vertinant
nebus atsižvelgiama į amžių. Mokyklos komandą sudaro 2 mokiniai.
3. Vertinami komandiniai pasiekimai.

II.

KONKURSO TIKSLAS

4. Skatinti mokinius įsivertinti žinias IT srityje, gilinti moksleivių informacinius gebėjimus
dirbant komandoje.
5. Skatinti KITM bei kitų Lietuvos mokyklų bendradarbiavimą.

III.

KONKURSO VIETA IR LAIKAS

6. Konkursas vyks 2019-03-27 13.00 val. Kauno informacinių technologijų mokykloje.
Mokyklos adresas: Laisvės al. 33, LT44311 Kaunas, tel. 8 (37) 201710.
7.

Dalyvių registracija 13 00 - 13 20 val.

8.

Konkurso pradžia 13 20 val.

9.

Užpildytas dalyvių paraiškas siųsti iki 2019 m. kovo 22 d.
el. paštu: vytautas.boska@kitm.lt

IV.

KONKURSO UŽDUOTYS

10. 1 užduotis. Namų darbas. Komandos parengia prisistatymą „Mes ir IT linksmai“
(filmukas, pateiktis, plakatas ar kt.). Prisistatyme turėtų būti pristatyta: mokykla, komanda (komandos
pavadinimas, šūkis, nariai) ir IT jūsų gyvenime (žaismingai!). Prisistatymo trukmė iki 3 min.
11. 2 užduotis. Testas „Nesnausk, mygtuką spausk“. Bus pateikti 15-20 klausimų iš IT
srities. Iš kiekvienam klausimui pasiūlytų keturių atsakymų reikės išrinkti teisingą. Trukmė 15min.
12. 3 užduotis. Greito teksto rinkimo užduotis „Rink raides, pamiršk klaidas“. Užduotis
atliekama programa „Fast Typer“. Užduoties atlikimo trukmė 15-20 min.
13. 4 užduotis. „Ieškok, mąstyk, išrink ir pristatyk“. Pateikties IT tema (tema traukiama
burtų keliu) parengimas. Informaciją reikės surasti internete. Užduoties atlikimo trukmė 40 min.

V.
14.

KONKURSO UŽDUOČIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

1 užduoties vertinimas:

14.1.

IT naudojimas.

14.2.

Pristatymo kūrybiškumas, informatyvumas, temos atitikimas (... IT linksmai).

14.3.

Pristatančiųjų asmenų kalbos sklandumas.

15.

2 užduoties vertinimas: Vertinami teisingi atsakymai, atlikimo trukmė.

16.

3 užduoties vertinimas:

16.1.

Užduoties atlikimo laikas.

16.2.

Klaidų skaičius.

17.

4 užduoties vertinimas: Atitikimas pateiktiems reikalavimams, pristatytos

informacijos teisingumas.
17.1.

Pateikties dizainas, tikslingi efektai, valdymas.

17.2.

Lentelė, diagrama, nuorodos į papildomus informacijos šaltinius.

17.3.

Informacijos teisingumas.

VI.

APDOVANOJIMAI

18.

Konkurso I - III vietų komandos laimėtojos – apdovanojamos diplomais ir prizais.

19.

Konkursui moksleivius rengusiems mokytojams bus įteikti mokyklos padėkos raštai.

_____________________________________________________________

Kauno informacinių technologijų mokykla

Laisvės al. 33, LT44311 Kaunas, tel. 8 (37) 201710
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KONKURSAS
„IT... AR BE JŲ GALI?“
DALYVIO ANKETA
Komandos pavadinimas

Mokymo įstaigos pavadinimas

Komandos narių vardai ir pavardės, klasės

Lydinčio mokytojo kontaktiniai duomenys
(mob. telefono numeris, el. paštas)

