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Н А К А З


27.03.2018    										№ 108


Про проведення районного етапу ХІХ міського турніру з основ інформатики для учнів 5-7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 


На виконання наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 26.02.2018 № 42 «Про  проведення  ХІХ міського турніру з основ інформатики для учнів 5-7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та з метою подальшого вдосконалення системи роботи з обдарованими учнями, підвищення інтересу учнів до поглибленого вивчення основ інформатики та програмування, розвитку творчих здібностей учнівської молоді


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити:
1.1. Умови  проведення районного етапу ХІХ міського турніру з основ інформатики для учнів 5-7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів – далі Турніру (додаток 1).
1.2. Склад оргкомітету Турніру (додаток 2).
1.3. Склад журі Турніру (додаток 3).
2. Оргкомітету Турніру:
2.1. Організувати проведення районного етапу ХІХ міського турніру з основ інформатики для учнів 5-7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 04 квітня  2018 року на базі Харківського технологічного ліцею № 9 Харківської міської ради Харківської області.
2.2. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення Турніру.
До 04.04.2018
3. Директору Харківського технологічного ліцею № 9 Харківської міської ради Харківської області Денисюк Любові Іванівні:
3.1. Підготувати приміщення  та забезпечити належні умови проведення Турніру.
3.2. Забезпечити роботу медичної сестри на час проведення Турніру.
4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності:
4.1. Довести інформацію щодо проведення Турніру до вчителів інформатики та учнів 5-7-х класів.
До 02.04.2018
4.2. Сприяти участі учнів  у Турнірі, призначити керівників команд-учасниць Турніру та покласти на них відповідальність за збереження життя і здоров’я членів команд.
 До 04.04.2018
5. Дерев’янко Ю.В., завідувачу лабораторії комп’ютерних технологій в освіті, розмістити цей наказ на сайті Управління освіти.
До 04.04.2018
6. Контроль за виконанням  наказу покласти на директора методичного центру Настенко І.В  


Начальник Управління  освіти                                                  Т.В.Куценко
Сипченко
З  наказом  від  27.03.2018  № 108  «Про  проведення  районного етапу ХІХ міського турніру з основ інформатики для учнів 5-7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»  ознайомлені:
                                           
 Настенко  І.В.                                    
 Дерев’янко Ю.В.
Бондар Т.І. 

Борщик Л.М.

Будко О.В.

Ведяєва О.В.

Гряник О.Г.

Дементьєва І.П 

Денисюк Л.І.

Д’якова І.В.

Єфіменко І.В.

Єфіменко О.Г.

Жовтун Т.С.

Касеко І.І.

Коломієць С.Р. 

Лук’янович О.В.

Медреш Є.В.

Миколаєнко Ф.Ф.

Назарова О.В.

Прибиловська Н.В.

Ричкова Л.В.

Романова О.В.

Савицька І.Ю.

Ткач В.В.

Ткачова К.І.

Уліцька О.М.

Уткіна О.А.

 Шепель С.Ю.

Черевань І.І.

Шойхет  Г.Й.













                                                                           Додаток 1
                                                                                                           до наказу Управління освіти
                                                                                        27.03.2018 № 108


УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
районного етапу ХІХ міського турніру з основ інформатики
для учнів 5-7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

1. Загальні положення
Районний етап міського турніру з основ інформатики для учнів 5-7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі  Турнір) – командні  змагання учнів з вирішення творчих та проблемних завдань з основ інформатики. 
Умови проведення Турніру відповідають Умовам проведення ХІХ міського турніру з основ інформатики для учнів 5-7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова.
2. Склад оргкомітету та журі
Для організації та проведення Турніру створюються оргкомітет і журі, склад яких затверджується наказом Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.
До оргкомітету Турніру входять представники методичного центру Управління освіти, директори та представники навчальних закладів, на базі яких проводиться Турнір. Оргкомітетом турніру здійснюється інформаційне забезпечення учасників Турніру.
До роботи у складі журі запрошуються вчені, викладачі та студенти вищих навчальних закладів, методисти і вчителі загальноосвітніх навчальних закладів Київського району. 
3. Учасники турніру
3.1. Склад команд-учасниць Турніру
У Турнірі беруть участь команди, до складу яких входять 5 учнів 5-7-х класів. Команда може брати участь у Турнірі й неповним складом, але не менше 3-х учнів. Заявлений персональний склад команди не може змінюватися під час проведення Турніру.
Кожна команда має офіційну назву. 
Офіційним представником команди на весь час проведення Турніру є її капітан. Кожну команду під час проведення Турніру супроводжує один керівник.
3.2. Керівник команди
Кожну команду під час проведення Турніру супроводжує один керівник, який відповідає за життя і здоров'я учнів, надає необхідну науково-методичну і морально-психологічну підтримку та допомогу. Керівником команди призначається учитель інформатики, який брав активну участь у підготовці учнів до Турніру. 
4. Завдання турніру
Для проведення Турніру використовуються завдання, запропоновані Організаційним комітетом. 
5. Порядок проведення Турніру
Турнір проводиться в один день і складається з 5 конкурсів: захист домашніх проектів, конкурс художників, конкурс програмістів, конкурс шифрувальників, конкурс знавців інформатики. Тривалість виконання командою завдань кожного конкурсу (крім захисту домашніх проектів) складає 20 хвилин. 
5.1. Виконання домашнього проекту
Кожна команда отримує домашнє завдання творчого характеру з підготовки проекту інтерактивної презентації засобами MS Power Point за визначеною оргкомітетом турніру темою: : «Smart City – середовище життя і розвитку» 
Конкурс домашніх проектів проходить у два тури:
1 тур – заочний (ознайомлення членів журі з матеріалами проектів та визначення якості їх виконання).
2 тур – очний (презентація та захист проекту командою під час Турніру). 
До 02 квітня 2018 року команда повинна надати до Оргкомітету результати виконання домашнього проекту у формі:
	опис проекту (1-2 сторінки друкованого тексту);             

проект в електронному вигляді;
інструкція користувачу.
Презентація проекту повинна відповідати наступним вимогам:
	У презентації повинні бути використані гіперпосилання, тригери, кнопки. Бажано застосування ефектів анімації, звукових ефектів, ілюстрацій.
	Перший слайд презентації – титульний, на якому вказується:

1) назва турніру; 
2) тема презентації;
3) ПІБ авторів (повністю);
4) назва команди.
	Останній слайд презентації – список джерел ілюстрацій. Для кожної ілюстрації, що використовується в презентації, повинно бути вказане джерело (Яндекс та Google – це не джерела інформації, а засоби пошуку ілюстрацій на сайтах-джерелах).

Загальна кількість слайдів презентації не повинна перевищувати 20 (включаючи початковий і заключний).
Об’єм презентації до 10 Мбайт.
Презентації створені в середовищі MS Power Point вище 2007 версії зберігаються у двох форматах: у форматі своєї версії та у форматі презентації MS Power Point 97-2003.
При створенні проекту забороняється використання макросів.
5.2. Виконання конкурсних завдань під час Турніру
Турнір складається з 5 основних конкурсних завдань, до яких відносяться:
	захист домашніх проектів;

конкурс художників (комп’ютерна графіка, Paint);
конкурс програмістів (Scratch 2.0);
конкурс шифрувальників;
конкурс знавців інформатики.
Тривалість виконання командою кожного з основних конкурсних завдань (крім захисту домашніх проектів) складає 20 хвилин. 
Захист командою домашнього проекту може тривати до 10 хвилин:
	доповідь – до 5 хвилин;

дискусія – до 5 хвилин.
У захисті проекту беруть участь усі члени команди в порядку визначеному капітаном команди. Розв’язок інших основних конкурсних завдань, крім конкурсу знавців інформатики, доповідає один з членів команди, якого визначає капітан команди, або сам капітан, але не більше одного разу.
Конкурс знавців інформатики проводиться як у командному, так і в особистому заліку.
Порядок виконання та представлення розв’язків основних конкурсних завдань визначається оргкомітетом та журі Турніру.
6. Оцінка виступів команд
6.1. Оцінка виконання домашнього проекту
Оцінка виконання домашнього проекту складається із двох оцінок: за заочний (максимум 30 балів) та очний (максимум 55 балів) тури.
Під час заочного туру журі оцінює домашній проект за такими критеріями:
1) структура презентації:
–  відповідність вимогам до презентації, зазначеним в розділі 5.1;
–  наявність зрозумілої навігації,  доречні переходи між слайдами;
	логічна послідовність інформації на слайдах; 

2) оформлення презентації:
	естетичність оформлення (фон, текст, кольори допомагають розкривати тему, не відволікають від сприйняття презентації); 
	оригінальність дизайну;
	використання на слайдах різного роду об’єктів (малюнки, фото, анімації тощо) у кількості, виправданій змістом презентації; 

грамотність викладеного матеріалу; 
3)  зміст презентації:
	змістовність та відповідність заданій тематиці;

відмінність представлених матеріалів від вже існуючих розробок, ступінь новизни;
наявність інструкції в форматах .doc або .docx щодо роботи з матеріалами презентації.
В інструкції з використання презентації автори проекту повинні навести повний опис роботи з презентацією, повідомити, як управляти презентацією, про призначення кнопок та про дії тригерів.
Ступінь прояву кожного з критеріїв заочного туру оцінюється за 3-х бальною шкалою.
Оцінювання журі результатів презентації та захисту командою домашнього проекту відбувається без посередньої участі її членів. 
Під час очного туру журі оцінює захист домашнього проекту за такими критеріями:
	Розкриття наданої теми: чіткість, логічність і послідовність викладеного матеріалу (10 балів).

Використання  інтерактивних засобів презентації(10 балів).
	Вільне володіння матеріалом, вичерпність відповідей, культура мовлення (10 балів).
	Ступінь самостійності при створенні проекту (10 балів).

Дотримання термінів проведення захисту проекту (5 балів). 
Оригінальність захисту та дизайну презентації(10 балів).
Під час захисту учасники представляють свою роботу, вказують назву презентації, категорію осіб, для яких вона призначена, мету використання презентації, засоби роботи з презентацією. Максимальна оцінка виконання домашнього проекту за два тури – 85 балів.
6.2. Оцінка виконання командами основних конкурсних завдань Турніру
Оцінка знань і вмінь учасників Турніру щодо виконання ними основних конкурсних завдань Турніру здійснюється журі наступним чином.
У «Конкурсі художників» (комп’ютерна графіка) кожен правильно виконаний малюнок, з трьох запропонованих малюнків різної складності, оцінюється відповідно 20, 30 та 50 балами. Малюнки робляться за готовими зразками.
Оцінюється подібність до вихідної фотокартки, кількість зроблених малюнків, оптимальність використання елементів «пензлик» та «олівець». 
У «Конкурсі програмістів» кожна складена командою програма, з чотирьох запропонованих завдань, оцінюється у відсотковому еквіваленті від максимальної оцінки в 20 балів.
Розв’язки двох інших конкурсних завдань логічного та алгоритмічного характеру (конкурс шифрувальників і конкурс знавців інформатики) оцінюються членами журі у відсотковому еквіваленті від максимальної суми в 100 балів.
Оцінка виступу команди у конкурсі знавців інформатики складається з суми балів, що отримані кожним членом команди, поділеної на кількість її членів.
Переможці Турніру
 		Переможцями Турніру стають команди, які за підсумками Турніру набрали найбільшу кількість балів у групових та індивідуальних змаганнях. 
8. Нагородження переможців
Всі команди-переможці нагороджується дипломами І, II і III ступенів Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради. 










































                                                                           Додаток 2
                                                                                                           до наказу Управління освіти
                                                                                        27.03.2018 № 108

оргкомітет
районного етапу ХІХ міського турніру з основ інформатики
для учнів 5-7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 


Голова оргкомітету:  Настенко І.В. - директор методичного центру
                                   Управління освіти адміністрації Київського району
                                   Харківської міської ради  

Заступник голови
оргкомітету:                Сипченко Т.М.. - методист методичного центру
                                      Управління освіти адміністрації Київського району
                                      Харківської міської ради 


Члени оргкомітету:    Денисюк Л.І. – директор Харківського
                                    технологічного ліцею № 9 Харківської міської ради
                                    Харківської області
                                    Островна Д.Л. - заступник директора з навчально-
                                    виховної роботи Харківського технологічного
                                    ліцею № 9 Харківської міської ради
                                    Харківської області



















                                                                            Додаток 3
                                                                                                           до наказу Управління освіти
                                                                                        27.03.2018 № 108

Журі
районного етапу ХІХ міського турніру з основ інформатики
для учнів 5-7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Голова журі:     Жиліна С.О., учитель інформатики Харківської гімназії  № 1, керівник районного методичного об’єднання  вчителів інформатики
Заступник
Голови журі:    Деменкова І.М., учитель інформатики Харківської спеціалізованої  школи І-ІІІ ступенів  № 17 
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