
SZKOLNY KONKURS
NA NAJLEPSZY SERWIS INTERNETOWY

Cele konkursu:

−−−− ujawnienie i rozwijanie talentów webmasterskich;

−−−− rozwijanie umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi i metod technologii

informacyjnej i komunikacyjnej do przygotowania prezentacji internetowej;

−−−− wykształcenie zainteresowań róŜnorodną tematyką;

−−−− podniesienie poziomu kształcenia ogólnego;

−−−− uświadomienie w zakresie przestrzegania zasad prawa i norm obowiązujących autorów

serwisów internetowych.

Historia i ewaluacja:

Konkurs „Moja strona w Internecie”  jest regularnie organizowany, począwszy od roku

szkolnego 2001/2002, na terenie XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza

w Warszawie przez nauczyciela matematyki, technologii informacyjnej i informatyki – Pana

Piotra Jóźwika.

I edycja 2001/2002 została przeprowadzona jedynie w klasach pierwszych i drugich

czteroletniego liceum ogólnokształcącego mających aktualnie zajęcia z elementów informatyki

odbywających się w pracowni komputerowej. Począwszy od II edycji 2002/2003 konkurs

przeznaczony jest dla wszystkich uczniów uczęszczających do Naszego Liceum, niezaleŜnie od

poziomu i profilu. Co roku jego regulamin jest tak modyfikowany, aby choć częściowo był

zbieŜny z głównymi załoŜeniami planu dydaktyczno – wychowawczego na dany rok szkolny.

Dotyczy on róŜnorodnej tematyki związanej z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, jak

teŜ ogólnie rozumianą geografią oraz historią Polski, Europy i Świata.



Podstawowym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest umiejętność samodzielnego

projektowania stron WWW.

PoniŜsza tabela ukazuje zmiany, jakich dokonano w poszczególnych edycjach.

Edycja Rok szkolny Charakterystyka zmian w stosunku do poprzedniej edycji

I 2001/2002

• tylko dla uczniów klas pierwszych i drugich,
• dowolny temat prezentacji internetowej,
• krótka informacja dotycząca przebiegu i kryteriów oceniania (brak

formalnego regulaminu),
• prace nagrodzone ocenami cząstkowymi z przedmiotu

II 2002/2003

• opracowanie zasad przeprowadzania konkursu w formie regulaminu
obejmującego m. in.:
−−−− nakreślenie celów;
−−−− przeznaczenie dla wszystkich uczniów XII LO, bez względu na

profil klasy;
−−−− roczny terminarz jego przebiegu;
−−−− powołanie Komisji Konkursowej;
−−−− informacje o nagrodach rzeczowych;
−−−− dodatkowe ustalenia

III 2003/2004

• wprowadzenie zasady, co roku inny temat prezentacji internetowej
(na początek regiony Unii Europejskiej),

• pełna zgodność ze szkolnym programem dydaktyczno-
wychowawczym,

• korekty regulaminu uściślające zasady jego przeprowadzania, w tym
opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania zgłaszanych prac

IV 2004/2005

• tematem regiony Rzeczpospolitej Polskiej,
• korekty regulaminu polegające na:

−−−− podkreśleniu indywidualnego charakteru konkursu,
−−−− wprowadzeniu dwóch etapów (eliminacji i finału),
−−−− ustaleniu kryteriów wyłaniania najlepszych prac

V 2005/2006

• tematem wybitna postać historyczna,
• korekta regulaminu (m. in. dodanie punktów dotyczących wyboru

nagród przez laureatów oraz mocy prawnej podejmowanych decyzji
przez Komisję Konkursową

Corocznie konkurs „Moja strona w Internecie” cieszy się duŜą popularnością wśród

uczniów. Głównie jednak uczestnicy wywodzą się z klas o profilu matematyczno-

informatycznym. Czynię starania, by brali w nim udział równieŜ uczniowie z innych klas.

Zawsze na początku października prowadzę szeroko zakrojoną kampanię informacyjną,

kontaktując się z Samorządem Uczniowskim i wychowawcami wszystkich oddziałów Naszego

Liceum. Ponadto rozwieszam plakaty informacyjne i zamieszczam regulamin konkursu na

podstronie liceum. TakŜe w trakcie trwania roku szkolnego przypominam uczniom o trwającym

konkursie i zbliŜającym się terminie zgłaszania prac. Zachętą są jednocześnie wartościowe



nagrody rzeczowe i dyplomy wręczane przez organizatora podczas uroczystości zakończenia

roku szkolnego, a takŜe wyŜsze oceny nie tylko z technologii informacyjnej, czy informatyki, ale

takŜe z przedmiotów bezpośrednio związanych z obowiązującą tematyką konkursu. Ponadto

większość prac moŜna przez lata oglądać wchodząc na stronę Pracowni Komputerowej

XII  Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie.

Piotr Jóźwik
organizator konkursu


