KẾ HOẠCH SÂN CHƠI GIAO LƯU SẢN PHẨM CNTT NĂM HỌC 2018 – 2019
“YOUTHSPARK DIGITAL CAMPAIGN 2018 - 2019”
Dự án “Tăng cường kỹ năng CNTT cho giới trẻ hội nhập và phát triển”
1. Mục đích
Sân chơi giao lưu sản phẩm CNTT năm học 2018-2019 là hoạt động thuộc dự án
“Tăng cường kỹ năng Công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển” - năm
học 2018-2019, được tổ chức nhằm mở rộng cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm
giữa các tỉnh/thành phố trong quá trình triển khai dạy và học ngoại khóa chương trình
Tin học ứng dụng và Khoa học máy tính. Thông qua việc phát động tập hợp các sản
phẩm xuất sắc của học sinh và ghi nhận các kết quả đào tạo tại các nhà trường, Dự án
xét và trao giải cho các tập thể và cá nhân xuất sắc nhằm động viên, khích lệ và chia
sẻ những câu chuyện thành công và kinh nghiệm triển khai tích cực từ các địa
phương.
2. Thời gian, địa điểm
Sân chơi Giao lưu sản phẩm CNTT năm học 2018 - 2019 được tổ chức 2 đợt
với các thông tin như sau:
Hoạt động

Đợt 2 – Học kỳ II

Phát động và tập hợp các sản phẩm xuất sắc

Từ ngày 6/5/2019 – 31/5/2019

Chấm giải và công bố

Tháng 6/2019

Thời gian và địa điểm tổ chức lễ trao giải đợt 2 sẽ được thông báo bằng văn bản sau
tới các đơn vị.
3. Đối tượng tham gia
Đối tượng tham gia sân chơi là các nhà trường, giáo viên và các học sinh tham
gia giảng dạy và học tập theo giáo trình của dự án “Tăng cường kỹ năng công nghệ
thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển” và nền tảng
www.youthspark.digitalskill.vn.
4. Thể lệ sân chơi
a) Điều kiện tham gia
Các nhà trường, giáo viên và học sinh tham gia sân chơi cần đảm bảo các điều
kiện bắt buộc sau:
-

Triển khai hoạt động dạy và học theo chương trình dự án trong năm học 2018 2019

-

Học sinh và giáo viên đăng ký tài khoản và tham gia các khóa học trực tuyến
tại http://youthspark.digitalskill.vn

b) Cách thức tham gia

Bước 1

Thời gian

Nội dung

Năm học 2018
– 2019

- Giáo viên và học sinh triển khai dạy và học
theo bộ giáo trình chương trình Tin học ứng
dụng và Khoa học máy tính.
- Đồng thời , giáo viên và học sinh đăng ký tài
khoản và tham gia các khóa học trực tuyến tại
http://youthspark.digitalskill.vn.
(Lưu ý: các nhà trường không tổ chức cho học
sinh tham gia các khóa học trực tuyến không đủ
điều kiện tham gia và xét giải sân chơi).

Bước 2

Tháng 5/2019

Các trường học tập hợp các sản phẩm xuất sắc và
kết quả triển khai dự án để gửi tham gia sân chơi
tại http://sanchoi-cntt.digitalskill.vn
Hạn cuối nhận sản phẩm đợt 2 từ các trường và
các Sở GDĐT: trước ngày 31/5/2019.

Hội đồng chấm giải

5.
-

Đội ngũ chuyên gia biên soạn giáo trình dự án.

-

Thành viên ban Quản lý Dự án.

6. Tiêu chí chấm giải và cơ cấu giải thưởng đợt 2
Giải thưởng

Giải Học
sinh xuất
sắc

Các nhóm chủ đề:
Nhóm Ứng dụng CNTT:
(1) Các ứng dụng CNTT
cơ bản
(2) Đồ họa 2D
(3) Đồ họa 3D
(4) Dựng phim
Nhóm Khoa học máy
tính:
(1) Lập trình 2D
(2) Lập trình 3D

Giải Giáo viên xuất sắc

Giải Giáo viên tích cực

Giải Trường học tích cực

Giải Khoảnh khắc ấn tượng

Tiêu chí chấm giải

(1) Chủ đề mang tính giáo dục và có tính liên
kết tới kiến thức các môn học khác.
(2) Thể hiện các kỹ năng cơ bản và nâng cao
trong bộ tài liệu, khuyến khích mở rộng và liên
hệ các kiến thức ngoài bộ tài liệu.
(3) Sáng tạo
Lưu ý: Mỗi nhà trường được đề cử 01 sản phẩm
cho mỗi chủ đề/ công cụ.

Giáo viên có học sinh đạt giải trong Hạng mục
Học sinh xuất sắc (được xét cơ cấu giải dựa trên
bảng điểm của sản phẩm)

Giáo viên dạy được nhiều học sinh nhất.
Xét theo lần lượt các tiêu chí:
(1) Tỷ lệ học sinh tham gia cao nhất
(2) Trường học có số lượng đào tạo học sinh cao
nhất
Trường học có tổng điểm theo các tiêu chí sau
cao nhất:
(1) Nội dung và ý nghĩa hình ảnh/video truyền
cảm hứng.
(2) Chất lượng hình ảnh và âm thanh rõ nét
(3) Đối với video: đúng thời lượng quy định.
Lưu ý: Mỗi nhà trường được đề cử 05 hình ảnh
và 03 video. (Đối với hình ảnh dung lượng từ
2MB - 5MB, đối với video thời lượng không
vượt quá 5 phút)

Số
giải

Trị giá 01
giải
thưởng

Giải đồng hạng (6 sản phẩm xuất
sắc nhất của mỗi nhóm chủ đề)

12

Chuột máy
tính
Microsoft
trị giá
350,000
VNĐ

01 Giải nhất/ 01 nhóm chủ đề

2

4,000,000

02 Giải nhì/01 nhóm chủ đề

4

3,000,000

03 Giải ba/01 nhóm chủ đề

6

2,000,000

6

4,000,000

24,000,000

6

10,000,000

60,000,000

10

2,000,000

20,000,000

TỔNG GIÁ TRỊ CÁC GIẢI THƯỞNG

140,200,000

Cơ cấu

Giải đồng hạng
(2 giải khu vực miền Bắc, 2 giải
khu vực miền Trung, 2 giải khu
vực miền Nam)
Giải đồng hạng
(2 giải khu vực miền Bắc, 2 giải
khu vực miền Trung, 2 giải khu
vực miền Nam)

Giải đồng hạng
(Video + hình ảnh)

Tổng
(VNĐ)

4,200,000

8,000,000
12,000,000
12,000,000

Phụ lục 3: Mẫu thông tin tham gia Sân chơi cấp toàn quốc
Phòng Giáo dục và Đào tạo:…..
THÔNG TIN THAM GIA SÂN CHƠI GIAO LƯU SẢN PHẨM
Dự án “Tăng cường kỹ năng công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và
phát triển”
I. Thông tin chung
STT
Trường

Số học sinh toàn trường

Số học sinh được tập
huấn theo chương
trình Dự án

(Tổng số học sinh)

(Tổng số sản phẩm)

…

(Tổng số trường)

TỔNG

II. Thông tin đề cử các hạng mục
1. Hạng mục Học sinh xuất sắc và Giáo viên xuất sắc
Sản phẩm

Họ và tên Học
sinh

Giáo viên
hướng dẫn

Sản phẩm 1
Sản phẩm 2
Sản phẩm 3
Sản phẩm 4
Sản phẩm 5
Sản phẩm 6
2.
3.
-

Hạng mục Trường học tích cực
Tên trường:
Số học sinh đào tạo:
Số học sinh toàn trường:
Hạng mục Giáo viên tích cực
Tên Giáo viên

Đơn vị

Tên sản phẩm

(Ghi rõ Lớp –
Trường)

& Link tải
xuống sản
phẩm

- Đơn vị:
- Số học sinh đào tạo:
4. Hạng mục Khoảnh khắc ấn tượng
Sản phẩm

Hình ảnh

Đơn vị

Tên sản phẩm

(Ghi rõ Lớp –
Trường)

& Link tải xuống
sản phẩm

Lời bình

Sản phẩm 1
Sản phẩm 2
Sản phẩm 3
Sản phẩm 4
Sản phẩm 5

Video

Sản phẩm 1
Sản phẩm 2
Sản phẩm 3

(Vui lòng gửi kèm bảng điểm chi tiết của các cá nhân/tập thể đề cử cho các hạng mục
trên.)
…, ngày…tháng … năm 2019
Xác nhận của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thủ trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

