Pakruojo rajono 7 –ų klasių mokinių informacinių technologijų pateikčių konkurso nuostatai
1. Bendroji dalis
1.1. Konkurso organizatoriai : Pakruojo rajono informacinių technologijų metodinė grupė.
1.2. Konkurso tikslas.
1.2.1.Ugdyti moksleivių kompiuterinę ir filologinę kultūrą, skatinti jų kūrybinius gebėjimus, puoselėti smalsumą,
polinkį mokytis.
1.2.2.Žadinti mokinių norą dalyvauti ir laimėti konkurse, kelti mokymosi motyvaciją.
1.2.3.Skatinti IT mokytojus dalintis gerąja savo patirtimi.
1.3. Konkurse gali dalyvauti Pakruojo rajono 7 – 8 ( jei pateikčių mokoma 7 ir 8 klasėje) klasių mokiniai.
1.4. Konkursui teikiami IT mokytojų metodiniame būrelyje numatyta tematika darbai, atlikti PowerPoint programa.
2. Konkurso organizavimo tvarka
2.1. Konkursas rengiamas kasmet kovo – gegužės mėnesiais.
2.2. I konkurso etapas pravedamas mokykloje ir atrenkami 2 geriausi darbai iš kiekvienos klasės. II etapas vyksta
Pakruojo rajono IT mokytojų metodiniame būrelyje. Čia išrenkami 3 geriausi darbai ir paskirstomos prizinės
vietos.
2.3. Darbus vertina IT mokytojai.
3. Darbų paruošimo ir įforminimo tvarka
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Darbai konkursui teikiami parengti su programa PowerPoint ir įrašyti pps (demonstravimo) formatu.
Pateikties apimtis 1-20 skaidrių.
Titulinėje skaidrėje nurodytas pavadinimas, autorius, mokykla.
Filmukas prasideda nuo 2 skaidrės ir turi būti nebilus, be teksto, paprastas, aiškus, be nederamo turinio ir su
laiminga pabaiga
3.5. Filmukas turi būti ne ilgesnis kaip 1 minutės trukmės. Skaidrių perėjimas automatinis (be pelės paspaudimo).
3.6. Filmukui paveikslėlius galima naudoti savo pieštus ir ClipArt ar iš interneto.
4. Darbų pristatymo tvarka
4.1. Darbus iki nustatytos datos siųsti el. paštu adresu metodinis.it@gmail.com
5. Vertinimas ir apdovanojimai
5.1. Komisiją sudaro IT metodinės grupės nariai.
5.2. Pagrindiniai vertinimo kriterijai.
5.2.1.Turinys (temos atitikimas, kūrybiškumas). (0-10 taškų).
5.2.2.Maketo ir dizaino parinkimas. (0-5 taškų).
5.2.3.Objektai skaidrėse (paveiksliukai , nuotraukos) (0-5 taškų).
5.2.4.Animacija ir efektai (0-10 taškų).
5.3. Mokiniai užėmę I, II, III prizines vietas apdovanojami diplomais ir esant galimybei daiktiniais prizais.
5.4. Komisija nevertina darbų jeigu:
5.4.1.Nesilaikoma darbų atlikimo ir įforminimo taisyklių pateiktų konkurso nuostatuose.
5.4.2.Yra ankstesnių konkurso darbų plagijavimo požymių.
6. Kitos sąlygos
6.1. Konkurso dalyviai sutinka, kad jų darbai bus eksponuojami Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro
internetinėje svetainėje.
6.2. Darbuose negali būti įžeidžiančio turinio vaizdų.

