Szakmai beszámoló az NTP-TMV-19-0016 által támogatott
Kozma László XVIII. Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Versenyről
A 2019/2020-as tanévben 18. alkalommal megrendezett versenyre, melynek téma a
Digitális kultúra-tudásmérés volt, 250 tanuló jelentkezett.
Az 5-6-os korcsoport versenyzői közül az első két forduló után a döntőbe azok a versenyzők
jutottak be, akik 83% felett teljesítettek, a következő településekről: Baja, Budaörs,
Dunakeszi, Kaposvár, Kisvárda, Kiszombor, Lenti, Nagykanizsa, Pápa, Pécs, Salgótarján,
Vasvár, Zirc.
Az első forduló témája a „Régi mesterségek” volt. Ehhez a témához kapcsolódva
szövegszerkesztési, prezentációkésztési és grafika feladatot kaptak a versenyzők. Grafikából
az alábbi rajzot kellett elkészíteniük.

A második fordulóban nemcsak a régi, de napjaink szakmáit is fel kellett ismerniük. A
versenyzők egy online teszt formájában adtak számot tudásukról, „Régi mesterségek-új
foglalkozások” témában. A felkészüléshez előzetes feladatként webhelyek címeit adtuk meg
számukra, hogy tájékozódjanak.
A 7-8. és 9-10.-esek csapatversenyén az első fordulóból azok a csapatok jutottak tovább,
akik 50% felett teljesítettek. Így 36 csapat folytathatta a versenyt. Közülük a 2. forduló
feladatait 30 csapat küldte be és 10 csapat vehetett részt a döntőn, akik Kisvárdáról, Pécsről,
Vasvárról, Karcagról, Komlóról, Lentiből, Nagykanizsáról és Szombathelyről érkeztek.
Az 1-2. forduló témájának a XXXII. Nyári Olimpiai Játékokat választottuk. Ezzel
kapcsolatban táblázatkezelési feladatot kaptak a versenyzők, melyhez az adatokat is nekik
kellett összegyűjteni. Egy táblajátékot kellett készíteniük az Ókori Olimpiák bemutatására,
majd harmadik feladatként infografikát, amely bemutatja az ókori olimpiai játékokat a
versenyszámok sorrendjében. Tartalmaznia kellett a következő elemeket: a játékok
történelmi eredete, a játékok lefolyása, versenyszámok, saját készítésű rajzok a

versenyszámokról, a témához tartozó legalább 10 szóból készült szófelhő.

AGYMENŐK csapat

NEM TUDOM csapat

CHARGERS csapat

BITHUSZÁROK csapat

INFOMÁNIA csapat

TECHNOLOGIC csapat

CHAMPIONS csapat

InfOlimpikonok csapat

ThreeWifi csapat

A 2. fordulóban egy tájékoztató füzet elkészítése volt az egyik feladat. A másik pedig egy
google tesztűrlap készítése 20 kérdésből, megadott szempontok szerint, majd ennek kiküldése
10 fő számára, az eredmények begyűjtése és kiértékelése.
Előzetes feladatként képeket és szöveges anyagokat kellet gyűjteni Semmelweis Ignácról
és a COVID 19-ről, valamint egy olyan űrlapot kellet készíteni, aminek segítségével ki lehetett
szűrni a külföldről érkezők közül a betegséggyanús embereket. A gyűjtött anyagokat a döntő
feladataihoz használták fel a versenyzők.
Online döntő
Az idei döntőt a veszélyhelyzetre való tekintettel online módon bonyolítottuk le, mely
nagyon sikeresnek mondható. Az 5-6-os korcsoport esetében a döntőn fordított feladatra
került sor. Ismét teszt formájában versenyeztettünk. Megformázott szöveges dokumentumot,
prezentációt és egy grafikát kaptak a versenyzők. Ezen dokumentumokban, illetve az
alkalmazói programokban használt formázási műveletek ismeretét kértük számon.
A legmagasabb pontszámot a döntőn az 5-6-osok korcsoportjában az idén egy 5.-es tanuló
érte el, Hatvani Márk, a Pápai Tarczay Lajos Általános iskola tanulója.
A 7-8. és 9-10.-eseknek infografikát kellett készíteni a COVID 19 vírussal kapcsolatban,
valamint prezentációt Semmelweis Ignácról „A Megmentő” címmel.
A prezentációkat videokonferencia keretében mutatták be a csapatok a zsűrinek és
egymásnak. A konferencián rész vehettek a felkészítő tanárok is. A versenyzők nagyon ügyesek
voltak, a zsűri és a többi versenyző figyelmét megtartva előadásmódjuk gördülékeny volt,
kifejezőkészségük sokat fejlődött.
A csapatok - saját kérésükre - értékelték egymást, hisz mindenki látta az összes résztvevőt
a videó közvetítésen. A 7-8.-os csapatok közül a Champions csapata nyerte el a közösségdíjat,
míg a 9-10.-es közül az Agymenők csapata bizonyult a legjobbnak a versenyzők véleménye
szerint. Az is kiderült, hogy a versenyzőknek tetszettek a feladatok és a témák, amiket a
versenyen feldolgoztak, és szívesen készítenének videókat is. A zsűri ezt figyelembe véve
jövőre ilyen feladattípussal színesíti majd a versenyt.
A feladatok és az eredmények megtekinthetők az ISZE honlapján: www.isze. Nagyon szép
munkák születtek, a versenyzők kitartása a három fordulón keresztül és a leadott
versenymunkák színvonala évről évre egyre nő.
Csak kitartó, folyamatos munka árán kerülhetett be egy csapat a döntőbe, ahol újabb
kihívásokkal szembesült: időbeosztás, munkamegosztás, előadásmód, egymás értékelése.
A döntőben gyakran találkozunk olyan iskolákkal, akik már évek óra sikeresen szerepelnek
a versenyen, de minden évben új iskolák is csatlakoznak. Több olyan versenyző is van, aki 5.
évfolyamos kora óta vesz részt a versenyben és sikeresen szerepel.
Várjuk őket jövőre is a versenyre, de szívesen látunk új tanulókat is, akik kedvet kaptak a
versenyzéshez, a csapamunkához, akik meg szeretnék mutatni tudásokat, kreativitásukat.
Összeállította: Ridzi Gizella a Versenybizottság elnöke
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