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Edukacja

Konkurs informatyczny Chipset rozstrzygnięty

21.03.2012 20:20

Marcin Krupiński

Z inicjatywy Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie
uczniowie ze szkół gimnazjalnych z województwa śląskiego mogli
wykazać  się  wiedzę  informatyczną.  Do  dwuetapowego  konkursu
zgłosiło  się  siedemdziesiąt  dwuosobowych  grup,  z  których
wyłoniona  został  najlepsza  trójka.  Była  to  już  druga  edycja
konkursu.

Informatyczny  konkurs  Chipset  został  zorganizowany  w  celu  wyłaniania
talentów  i  wspierania  zdolnych  uczniów,  by  poszerzali  swoje
zainteresowania z zakresu informatyki. Miał również zmotywować szkoły do

rozpoznawania i rozwijania kompetencji i uzdolnień uczniów.

Chipset  skierowany  był  do  uczniów  szkół  gimnazjalnych z  województwa śląskiego.  Do konkursu zgłosiło się
siedemdziesiąt dwuosobowych grup uczniów, które musiały posiadać opiekuna. Pierwszy etap odbył się on-line
i miał charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestników. Do drugiego etapu przeszło
21 najlepszych grup,  które  wczoraj  20  marca  zmierzyły  się  w  finale  w budynku  Technicznych Zakładów
Naukowych im. Władysława Sikorskiego w Częstochowie.

Wczorajsze zmagania podzielone zostały na dwie części. Na początek uczniowie mieli do rozwiązania dwadzieścia
zadań na platformie e-learningowej. Po piętnastominutowej przerwie gimnazjaliści przystąpili do drugiej części
konkursu. Musieli rozwiązać zadania praktyczne.

- Uczniowie mieli do wykonania trzy zadania.  Pierwsze to zrobienie zaproszenia przy użyciu programu Office,
następne to  stworzenie strony zbliżających się  Mistrzostw Europy  Euro 2012, a  na koniec  uczniowie musieli
poradzić  sobie ze skonfigurowaniem serwera. Poziom konkursu był  bardzo wysoki  i naprawdę nie było łatwo.
Świadczyć o tym może fakt, że do zdobycia łącznie było 90 punktów i żadna z grup nie osiągnęła tego wyniku –
powiedział przewodniczący konkursu Chipset Marcin Kowalczyk.

Organizatorzy zapowiadają już kolejną edycję. 

- Bardzo cieszy tak spore zainteresowanie wśród uczniów i oczywiście za rok będziemy kontynuować konkurs.
Będzie to już trzecia edycja – dodaje Kowalczyk.

Nagrodami  w  konkursie  były  książki  oraz  akcesoria  komputerowe,  a  opiekunowie  grup  otrzymali  upominki
i podziękowania.

Najlepsza trójka konkursu Chipset:

1. Mateusz Szymczyk i Damian Ujma , opiekun Karolina Przybył (Zespół Szkół we Wrzosowej )  - 80,57 punktów

2.  Amadeusz  Wach  i  Mikołaj  Grabara,  opiekun  Jakub  Kościelny  (Gimnazjum  nr  14  im.  Królowej  Jadwigi
w Częstochowie) – 61, 81 punktów

3.  Mario  Gałkowski  i  Kajetan  Suchański,  opiekun  Jacek  Jura  (Gimnazjum  nr  2  im.  Pokolenia  Kolumbów
w Częstochowie) – 60, 31 punktów
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