PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-51
KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ KONKURSO „INFORMATIKOS DETEKTYVAI“
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų 9 (I gimnazinių) klasių mokinių informacinių
technologijų (toliau – IT) konkurso „Informatikos detektyvai“ nuostatai reglamentuoja
konkurso tikslą, rengėjus, organizavimo, dalyvavimo konkurse bei dalyvių apdovanojimo
tvarką.
2. IT konkursą „Informatikos detektyvai“ organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras,
Kauno miesto IT mokytojų metodinis būrelis, VšĮ „Informacinių technologijų mokymo
centras“ ir Kauno Jono Pauliaus II gimnazija.

II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAS
3. Skatinti mokinių ir mokytojų domėjimąsi informacijos kodavimu, teorinių žinių pritaikymu
realiame gyvenime; ugdyti mokinių kūrybiškumą, panaudojant IT.

III SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
4. Konkurso organizatoriai tvarko konkurso dalyvių asmens duomenis.
5. Prieigą prie visų kitų asmens duomenų, kuriuos nurodo konkurso dalyviai, turi tik tie
konkursą organizuojantys ir administruojantys asmenys, kuriems ta prieiga yra būtina
organizuojant konkursą.

IV SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Konkursas organizuojamas 2019 m. vasario mėn. 6 d. 13 val. Kauno Jono Pauliaus II
gimnazijoje (Baltų pr. 103).
7.

Konkurse gali dalyvauti viena komanda iš vienos mokyklos. Komandą sudaro 4 mokiniai.

8.

Norintys dalyvauti turi užpildyti paraišką adresu https://goo.gl/SQqp6Y iki vasario 4 d.
Vietų skaičius ribotas.

9. Dalyvių registracija 1230-1255 val.
10. Atvykstant į konkursą lydintis mokytojas turi turėti komandos narių tėvų sutikimus dėl
vaiko fotografavimo/filmavimo (1 priedas).

V SKYRIUS
KONKURSO RUNGTYS
11. Komandos prisistatymas (2-3 min.), iš anksto paruoštas prieš konkursą. Prisistatyme turėtų
būti pristatyta komanda (komandos pavadinimas, šūkis, nariai).
12. Konkurso metu per nustatytą laiką komandos turės atlikti keletą užduočių, reikalaujančių
loginio mąstymo bei informacijos kodavimo/šifravimo žinių. Komandai reikia turėti vieną
išmanųjį įrenginį (telefoną, planšetinį kompiuterį), galintį nuskaityti QR kodą.

VI SKYRIUS
DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
13. Komandas konkurso metu vertins komisija:
13.1. Ilona Teresienė, Kauno m. pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė;
13.2. Rozvita Brazaitienė, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos IT mokytoja ekspertė;
13.3. Regina Zlatkauskienė, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos IT mokytoja ekspertė;
13.4. Edita Mikniuvienė, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos IT mokytoja metodininkė;
13.5. Agnė Zlatkauskienė, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos IT mokytoja metodininkė.
14. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Papildomą informaciją dėl informacinių technologijų konkurso „Informatikos detektyvai“
teikia konkurso organizatoriai: Regina Zlatkauskienė, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos
informacinių technologijų informacinių technologijų mokytoja ekspertė, el. paštu
rezlat@gmail.com, Agnė Zlatkauskienė, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos informacinių
technologijų mokytoja metodininkė, el. paštu agnezlat@gmail.com, Edita Mikniuvienė,
Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė, el.
paštu mikedit2000@gmail.com.

Priedas Nr. 1

..............................................................................................................
Vardas, pavardė
Kauno miesto informacinių technologijų konkurso
„Informatikos detektyvai“ organizatoriams

SUTIKIMAS
2019-.....-.....
Sutinku, kad mano dukrą/sūnų, ......................................................................................................,
Vardas, pavardė
....................................................................................................................................... mokinį (-ę),
Mokykla, klasė
fotografuotų/filmuotų IT konkurso „Informatikos detektyvai“, kuris vyks 2019-02-06 13 val. Kauno
Jono Pauliaus II gimnazijoje (Baltų pr. 103, Kaunas), metu. Neprieštarauju, kad nuotraukos ar
vaizdo medžiaga būtų viešinama internete gimnazijos ir Kauno IT mokytojų metodinio būrelio
svetainėse.
Mama/Tėtis ........................................... ...............................................
Vardas, pavardė, parašas

