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O Korczaku interaktywnie!
Relacja z przebiegu Ogólnopolskiego Konkursu Internetowego „Pasje Janusza Korczaka”

Ogólnopolski Konkurs „Pasje Janusza Korczaka”, którego organizatorem jest Kujawsko
– Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, odbywa się na platformie zdalnego
nauczania Moodle, na stronie http://etest.cen.info.pl/. Zgłoszenia przyjmowane są od 31
stycznia. Termin zakończenia rekrutacji do konkursu upływa 31 marca 2012 r.
Do 7 marca 2012 r. swój akces do konkursu zgłosiło 107 osób z 29 szkół z terenu całej
Polski. W większości są to osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z nauczaniem zdalnym
oraz z nowatorską formułą konkursu realizowanego w środowisku wirtualnym.
Zadania konkursowe podzielone są na kilka bloków tematycznych, które koncentrują
się wokół postaci Janusza Korczaka. Każde zadanie ma charakter dwuetapowy: w pierwszej
części uczestnicy zapoznają się z techniką wykonania zadania w wybranym programie
komputerowym a następnie realizują zadanie merytoryczne opierające się na wcześniej
nabytych umiejętnościach technicznych.
Uczniowie pod opieką nauczyciela realizują interaktywne zadania. Wśród nich
znajdują się: wirtualne prezentacje dotyczące biografii Janusza Korczaka; filmy poruszające
tematykę praw dziecka w świetle teorii Starego Doktora; audycje radiowe na wybrane tematy;
recenzje filmowe i książkowe. Wśród wykorzystywanych narzędzi i aplikacji komputerowych
znajdują się między innymi: Prezi (prezentacja on-line); Live Movie Maker (tworzenie filmu);
Inkscape (grafika); Blogger (blogi); publikacje dźwiękowe.
Oprócz zagadnień teoretycznych podejmowanych w ramach realizacji zadań
konkursowych uczniowie mają możliwość ekspresji graficznej oraz literackiej przy
wykorzystaniu oprogramowania open source.
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Poniżej znajdują się linki do wybranych materiałów zrealizowanych w ramach zadań
konkursowych:
 Zespół Szkół Technicznych w Mielcu:
http://prezi.com/mdvc4pv-tlof/pasje-janusza-korczaka/
 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku:
https://docs.google.com/presentation/pub?id=1x8f5OCBMBkrbScwTIb_dYqOma_4_GTF0dSA
moye55c8&start=false&loop=false&delayms=30000#slide=id.p

