
Ogólnopolski Konkurs Internetowy „Pasje Janusza Korczaka” został rozstrzygnięty! 

 

Komisja konkursowa w składzie: 

przewodnicząca komisji:  

1. Agata Safian Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 

członkowie komisji: 

2. Barbara Wieczorek – Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego 

3. Barbara Stasiak – Firma Agraf 

4. Aneta Gabryelczyk Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 

podjęła decyzję o przyznaniu następujących miejsc w konkursie „Pasje Janusza Korczaka” : 

wśród gimnazjów: 

I miejsce – Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi im. J. Korczaka w Smólniku. Opiekun grupy:  

Krzysztof Jarębski 

II miejsce – Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika Męcinka. Opiekun: Kamila Strzemińska 

III miejsce – Gimnazjum Specjalne nr 2 w SOSW  im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu. Opiekun:  

Zofia Radwańska 

wśród szkół ponagimnazjalnych: 

I miejsce – Zespół Szkół im. J. Korczaka w Prudniku. Opiekun: Izabela Czabaj 

II miejsce – Zespół Szkół nr 1 Stargard Szczeciński. Opiekunowie: Irena Zalewska, Katarzyna 

Wieczorkiewicz 

III miejsce – Zespół Szkół nr 3 RCKU im. S. Staszica w Łosicach. Opiekunowie: Agata Stachowicz, 

Anna Kania-Szczerbicka 

Wyróżnione szkoły zostaną uhonorowane nagrodami ufundowanymi przez firmy: Agraf, ProgMan 

S.A.; Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz redakcję czasopisma „Uczę Nowocześnie”. 

Prace konkursowe były oceniane pod względem: atrakcyjności i oryginalności prezentacji 

tematu; innowacyjności w doborze środków i technik multimedialnych służących realizacji 

zamierzonych celów; zgodności z tematyką zadania oraz poprawności  merytorycznej i  językowej. 



Konkurs składający się z dwu etapów był swoistym wyzwaniem dla grup gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. W pierwszej fazie zmagań konkursowych uczniowie za pomocą nauczania 

zdalnego rozwijali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi programów graficznych, aplikacji 

do edycji i montażu wideo, narzędzi online do tworzenia komiksów i książeczek komiksowych, 

aplikacji chmurowych i mobilnych. Po zapoznaniu się z oprogramowaniem, w drugim etapie 

konkursu, opracowywali zadania merytoryczne związane z życiem i działalnością Janusza Korczaka.  

Uczniowie podczas realizacji wszystkich zadań wykazali się niezwykłą kreatywnością i dużymi 

umiejętnościami technicznymi.   Niektóre prace były wręcz fascynujące. Ich wykonanie wskazuje na 

duże zaangażowanie i  na fakt, ile czasu i wysiłku włożono w wykonanie zadań.  

Efektem konkursu są projekty czasopism, graffiti służące popularyzacji idei Janusza Korczaka, 

prezentacje wirtualne, filmy, komiksy edukacyjne, recenzje filmowe i literackie. Prace konkursowe 

zostaną opublikowane i rozpowszechnione jako efekt działań konkursowych. 

Gratulujemy laureatom konkursu oraz wszystkim uczestnikom, którzy wykazali się wyjątkowymi 

umiejętnościami technicznymi, kreatywnością i wiedzą na temat postaci Starego Doktora! 

 

 


