PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-9
KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 5–10 KLASIŲ MOKINIŲ
EKONOMIKOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KOMIKSŲ KONKURSO
„SĄMONINGAS ELGESYS SU PINIGAIS. AŠ TAUPAU“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-10 klasių mokinių virtualaus ekonomikos
ir informacinių technologijų komiksų konkurso „Sąmoningas elgesys su pinigais. Aš taupau“
nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, rengėjus, organizavimo, dalyvavimo konkurse bei dalyviu
apdovanojimo tvarką.
2. Ekonomikos ir informacinių technologijų komiksų konkursą „Sąmoningas elgesys su
pinigais. Aš taupau“ organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno Rokų gimnazija,
Kauno miesto ekonomikos mokytojų metodinis būrelis.

II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konkurso tikslas – skatinti mokinių ir mokytojų domėjimąsi asmeniniais finansais.
4. Konkurso uždaviniai:
4.1. Ugdyti mokinių finansinį raštingumą ir gebėjimus;
4.2. Mokyti racionaliai tvarkyti savo pinigus ir atkreipti dėmesį į taupymo svarbą,
4.3.

Ugdyti

mokinių

kūrybiškumą,

panaudojant

informacines

komunikacines

technologijas.
III SKYRIUS
REIKALAVIMAI SUKURTAM KOMIKSUI
5. Kuriamas komiksas mokinio pasirinkta kompiuterine programa turi sietis su
konkurso tema, perteikiant taupymo svarbą. Darbą atlikti taip, kad jis tilptų į vieną A4 formato
lapą, susidedantį iš 6 komikso paveikslėlių. Savo kūrybos darbą mokinys kuria savarankiškai,
išsaugo savo vardu ir pavarde, o mokytojas atsiunčia nurodytu adresu. Vertinami tik užbaigti ir
laiku atsiųsti darbai.
6. Darbai turi atsidaryti peržiūrai be trukdžių.
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IV SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
7. Konkursas prasideda 2019 m. sausio 7 d. ir baigiasi 2019 m. sausio 28 d.
8. Mokytojas iki 2019 m. sausio 16 d. registruoja mokinius elektroninio pašto adresu
komikso.konkursas@gmail.com arba vaida.valiuviene@gmail.com, pagal nurodytą formą. Iš vienos
mokyklos gali dalyvauti ne daugiau kaip 3 mokiniai.
Registracijos forma:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfI7-q9CDi0DHMaOXBxIOo2ndrL0XBEXXms8pL8LP7iPKWw/viewform?usp=sf_link
Arba pildoma tokia forma:
Eil.
Nr.

Mokyklos
pavadinimas

Mokinio(ės)
vardas

9.

Mokinio(ės)
pavardë

Mokytojas

Mokinio(ės)
klase

mokinių

atliktus

Darbo
pavadinimas

darbus

Mokytojo(os)
vardas pavardé

išsiunčia

Mokytojo(os)
kategorija

elektroninio

Mokytojo(os)
el. paštas

pašto

adresu

komikso.konkursas@gmail.com iki 2019 m. sausio 28 d. 17.00 val.
10. Dokumentas turi būti išsaugotas mokinio vardu ir pavarde (kitaip darbai
nevertinami).
V SKYRIUS
DARBŲ VERTINIMAS
11. Pateiktų darbų vertinimas vyks Kauno Rokų gimnazijoje.
12. Darbai bus vertinami atsižvelgiant į kūrybiškumą, darbo originalumą ir tai, kaip jis
atitinka temą, bei savitai perteiktą mintį. Susumavus visų komisijos narių vertinimus, bus išrinkti
nugalėtojai.
13. Vertinimo komisijos sudėtis:
13.1. Vaida Valiuvienė, Kauno Rokų gimnazijos ekonomikos ir verslo bei informacinių
technologijų mokytoja metodininkė;
13.2. Vilija Diedonienė, Kauno Rokų gimnazijos dailės ir technologijų mokytoja
metodininkė;
13.3. Kęstutis Tamošaitis, Kauno „Varpo“ gimnazijos ekonomikos ir istorijos mokytojas
ekspertas.

