KONKURSO NUOSTATAI

KONKURSO TIKSLAI
 Skatinti merginų domėjimąsi informacinėmis technologijomis
 Plėsti merginų akiratį informacinių technologijų srityje
 Skatinti kūrybiškumą, informacinę kultūrą bei saviraišką
 Ugdyti pasitikėjimą savo galimybėmis
KONKURSĄ ORGANIZUOJA
Kauno technologijos universiteto informatikos fakultetas
KONKURSO DALYVIAI
 Konkurse gali dalyvauti visų tipų mokyklų (bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo
ugdymo) 9-12 (I-IV gimnazinių) klasių moksleivės. Dalyvių grupė turi būti sudaryta iš 3-4
merginų.
KONKURSO ETAPAI IR DATOS
 Pirmo etapo kūrybiniai darbai teikiami iki balandžio 15 dienos.
 Kvietimai dalyvauti finaliniame etape, atrinktoms komandoms, išsiunčiami el. paštu iki balandžio 19 d.
 Konkurso finalas ir apdovanojimai vyks balandžio 25 dieną, renginio „Tapk savo karjeros
influencere“ skirto tarptautinei „Merginos ir technologijos (Girls in ICT) dienai paminėti metu
(Santakos slėnyje, K. Baršausko g. 59 Kaunas).

UŽDUOTIS








Suburkite 3-4 merginų komandą, sugalvokite originalų komandos pavadinimą.
Įsivaizduokite, kad esate „influencerių“ (įtakos darytojų, nuomonės formuotojų) komanda ir
gavote užsakymą pristatyti savo sekėjams vieną iš 23 Europos IKT (informacinių
komunikacinių technologijų) specialybių (žr. 1 priedas).
Išsirinkite vieną iš 23 specialybių ir sukurkite 1 minutės trukmės vaizdo klipą (vaizdo klipas gali būti
ir animacinis).
Sukurtą klipą patalpinkite „Youtube‘ platformoje. Klipas turi būti viešas, klipo pavadinimas
rašomas formatu: DigitalGirls_2019_jūsų_komandos_pavadinimas.
Sukurto klipo ištrauką, taip pat, viešai patalpinkite „Instagram“ platformoje su grotažymėmis:
#DigitalGirls2019 #RockITon #BūkSavoKarjerosInfluencere
Sukūrę vaizdo klipą, jį patalpinę „Youtube“ bei „Instagram“ platformose užpildykite registracijos
formą adresu bit.ly/DigitalGirlsKonkursas

VERTINIMAS
 Darbus vertins atrinkta konkurso vertinimo komisija, kurią sudarys Kauno technologijos
universiteto E. mokymosi technologijų centro atstovai bei kviestiniai ekspertai.
 Konkurso organizatoriai turi teisę neatiduoti komisijai vertinti darbų, jeigu nesilaikoma
techninių kriterijų (nesilaikoma vaizdo įrašui taikomo laiko trukmės ribojimo, neįvykdytos visos
konkurso sąlygos ir pan.).
PRIZAI
Finalo dalyvių laukia trys kompanijos Microsoft įsteigti vertingi prizai, bei kitų rėmėjų siurprizai.
KONKURSO VIEŠINIMO MEDŽIAGA
 Pateikdamos savo atliktą užduotį, sutinkate, jog darbai gali būti viešinami renginio oficialioje
svetainėje adresu digitalgirls.lt, renginio „Instagram“ ir „Facebook“ paskyrose bei E. mokymosi
technologijų centro „Youtube“ kanale.
 Konkurso finalo metu, siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą ir iliustraciniais tikslais, bus
fotografuojama, daromi vaizdo ir garso įrašai.
 Finalo metu padarytos nuotraukos, vaizdo ir garso įrašai bus viešinami renginio oficialioje
svetainėje adresu digitalgirls.lt, renginio „Instagram“ ir „Facebook“ paskyrose bei E. mokymosi
technologijų centro „Youtube“ kanale.
Daugiau informacijos


Jei kiltų klausimų, drąsiai rašykite digitalgirls@smarttech.lt
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