Podsumowanie IX edycji Międzyszkolnego Konkursu Informatycznego dla
uczniów Szkół Podstawowych I Gimnazjów.

Głównymi celami konkursu było: rozwijanie wiedzy informatycznej wśród
młodzieży, doskonalenie wypowiedzi pisemnych, pogłębianie umiejętności
korzystania z różnych źródeł informacji.
Tegoroczne tematy konkursowe związane były – już tradycyjnie- z
przypadającymi w bieżącym roku kalendarzowym rocznicami literackimi i
historycznymi, a także z historią naszego regionu.
Zadaniem, które stanęło przed uczestnikami konkursu było samodzielne
wykonanie pracy w postaci prezentacji multimedialnej lub strony internetowej
do wyboru z następujących tematów:
•
•
•
•

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Pleszewianie w Powstaniu Styczniowym 1863 roku
Julian Tuwim: poeta, satyryk i tłumacz – w 60 rocznicę śmierci
Sławne bitwy w historii Polski i Europy – od Chocimia 1673 do
Wiednia 1683
• Zasłużeni Pleszewianie patronami ulic naszego miasta

Komisja oceniała prace dwutorowo: nauczyciele – informatyki oceniali
umiejętności informatyczne uczniów natomiast nauczyciel historii i bibliotekarz
wartość rzeczową prac. Trzeba przyznać, że te oceny były ze sobą zgodne.
W konkursie wzięło udział ogółem 18 uczestników. Uczniowie reprezentowali
następujące szkoły: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie, Zespół Szkół
Publicznych w Taczanowie oraz Zespoły Szkół Publicznych nr 1 , 2 i 3 w
Pleszewie.
Większość prac reprezentowała bardzo dobry poziom merytoryczny i wszystkim
uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom należą się szczere słowa uznania.
Wśród konkursowych prac jest kilka, które zasługują na szczególne wyróżnienie.
W kategorii Prezentacja Multimedialna – Szkoła Podstawowa I miejsce
zdobył Jakub Graf ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pleszewie za pracę „150

rocznica wybuchu Powstania Styczniowego”. Jakub jest jednym z
najmłodszych uczestników konkursu, a jego praca wyróżnia się już dojrzałością,
budzi zainteresowanie odbiorcy, skłania do refleksji nad historią naszej
ojczyzny.
I miejsce w kategorii Strona Internetowa – Szkoła Podstawowa zdobyła praca
Kingi Ferenc ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie dotycząca również
Powstania Styczniowego. Praca przejrzysta, przemyślana, ciekawa w odbiorze.
Wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych otrzymał Bartosz Skrzypniak
także ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie za prezentację multimedialną
„Julian Tuwim – poeta, satyryk, tłumacz”. Temat niełatwy, a Bartek uczeń
klasy IV wykazał się dużym zaangażowaniem i dobrą prezentacją postaci
naszego poety.
W kategorii Gimnazjum Prezentacja Multimedialna I miejsce komisja
przyznała jednogłośnie Annie Dzierli z Gimnazjum nr 3 w Pleszewie. Ania jest
laureatką z poprzednich edycji tego konkursu i ma już spore doświadczenie.
Prezentacja dotyczyła zasłużonych Pleszewian, którzy są patronami ulic naszego
miasta. Praca naprawdę znakomita pod względem rzeczowym. Na podkreślenie
zasługuje wyczerpujące przedstawienie postaci zasłużonych Pleszewian
(Mariana Bogusza – artysty światowej sławy, Włodzimierza Jacorzyńskiego –
nauczyciela, który prowadził amatorski teatr w Pleszewie, Stefana
Karczewskiego – dawnego burmistrza miasta, ks. Kazimierza Niesiołowskiego –
działacza społecznego, Kazimierza Sopałowicza – powstańca wielkopolskiego,
Józefa Szpunta – niedawno zmarłego pleszewskiego dyrygenta chórów i
muzyka. W pracy zostały wykorzystane różnorodne materiały źródłowe w tym
zbiory Muzeum Regionalnego w Pleszewie oraz wydawnictwa regionalne, co
stanowi o dużych walorach edukacyjnych prezentacji.
II miejsce w tej kategorii zdobyła Agnieszka Szymczak także z Gimnazjum nr 3
za prezentację „ 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego”. W tej pracy
na uwagę zasługuje ciekawe ujęcie tematu – interpretacja obrazów
historycznych dotyczących tematyki powstańczej, opis umundurowania
powstańca , mapy bitew. Autorka sięgnęła także do znanych opracowań
historycznych.

III miejsce zdobył Filip Zmyślony także z Gimnazjum nr 3 za prezentację
„Sławne bitwy w historii Polski o d Chocimia do Wiednia”. Praca bardzo
dobra pod względem rzeczowym, autor wykorzystał w niej różne dokumenty
źródłowe jak np. „Historia Polski do roku 1795”, zamieścił też dobrze
opracowaną bibliografię.
Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymała Agnieszka Kopaczewska z
Gimnazjum w Taczanowie za prezentację „Julian Tuwim – poeta, satyryk,
tłumacz”. Praca przejrzysta, dobrze opracowana, w zwięzłych słowach i
ciekawych obrazach autorka przedstawiła sylwetkę wybitnego pisarza.

W kategorii Strona internetowa – Gimnazjum I miejsce komisja przyznała
Grzegorzowi Gorzaniakowi z Gimnazjum nr 1 w Pleszewie za stronę
poświęconą 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Grzegorz w
swojej pracy nawiązał do współczesnych obchodów tej rocznicy, umieścił na
stronie ciekawe filmy dotyczące tematyki powstańczej, wykorzystał różne
dokumenty źródłowe nie opierając się wyłącznie na Internecie.

