2004-ben a Munkácsy Szakközépiskola elindított az általános iskolás tanulóknak egy
levelezős versenyt I3 néven (Integrált Internetes Informatikaverseny). Célunk volt az internet
kínálta lehetőségek kihasználásának bemutatása, és annak hangsúlyozása, hogy az internet
minden tantárgyhoz kapcsolódva az önálló információszerzés eszköze lehet.
A verseny leírása:
Már 14 éve minden tanév elején meghirdetjük a megye általános iskoláinak az I3 versenyt.
A megoldandó feladatok egymás után kerülnek fel az iskolánk honlapjára. A 4 feladat más-más
műveltségi területet fed le, de közös bennük az informatikai eszközök gyakorlati használatának,
az okostelefon és az internet lehetőségeinek dominanciája.
Egy-egy feladat megoldására általában 3 hét áll rendelkezésre. A jelentkező diákok az
elkészített munkáikat e-mailban küldik el a megadott címre. Miután elolvastuk a beérkező
megoldásokat, válaszolunk az esetleg felmerülő kérdésekre.
A beérkezett megoldásokat egységes szempontok alapján pontozzuk. A feladatsor tartalmaz
olyan feladványt, amihez nem a tárgyi tudás, hanem ötletesség és kreativitás szükséges. Ezt a
tartalmi többletet külön is értékeljük. Az utolsó forduló feladatainak beérkezése után
összesítjük a pontszámokat és felállítjuk a rangsort.
Ebben a tanévben a feladatok között szerepelt függvényábrázolás, amihez valamilyen
matematikai programot vagy mobiltelefonos alkalmazást kellett keresni. A második feladatban
String-art alkotást készítettek a résztvevők. Először ezt a művészeti irányzatot kellett
megismerni, majd valamilyen grafikai program használatával a saját alkotásukat elkészíteni. A
harmadik feladatban a Mézga család történetéből kiragadott képekhez találtak ki és prezentáltak
érdekes történetet a versenyzők. Végezetül Magyarország védett állatait rejtő keresztrejtvényt
fejtettek meg a diákok.
A verseny eredményhirdetésére iskolánkban, ünnepélyes keretek között kerül sor. Meghívjuk a
résztvevő diákokat és segítő tanáraikat, valamint lehetőséget biztosítunk a szülőknek vagy más
hozzátartozóknak a megjelenésére is. Általában az első három helyezett kap nagyobb értékű
jutalmat. Különdíjat szoktunk adni azoknak a gyerekeknek, akik valamelyik feladatot
kiemelkedően magas színvonalon készítették el. Törekszünk arra, hogy senki ne menjen haza
üres kézzel, így minden résztvevőnek oklevelet és valami jelképes ajándékot adunk. A díjak
átadását fogadás követi, ahol főszerepet kap egy hatalmas torta. Végül egy kötetlen beszélgetés
zárja a délutánt, ahol megismerkedhetnek egymással a résztvevő tanulók és kollégák. Interaktív
játékokkal tesszük oldottabbá a hangulatot.

Fontos számunkra a gyerekek és tanáraik vagy szüleik versenyről kialakult véleménye.
Megkérdezzük, hogy melyik feladat volt a legérdekesebb vagy esetleg túl nehéz számukra. Az
így kapott információkat felhasználjuk a következő tanév kérdéseinek összeállításánál.
A verseny költségeit és a díjakat alapítványi támogatással illetve a Zalaegerszegi Szakképzési
Centrum felajánlásával fedezzük.
A versenyhez kapcsolódóan az iskolánk honlapján megtekinthetőek a korábbi évek feladatai
megoldásokkal együtt, valamint a záró ünnepségeken készült fényképek is.
Az idei évben 42 tanuló versenyzett, közülük a 25 legügyesebbet hívtuk meg a díjátadó
rendezvényre. Az idei tanévben az alábbi általános iskolákból érkeztek tanulók a versenyünkre:
Bagodi Fekete István Általános Iskola
Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Keszthely
Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola, Zalaegerszeg
Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskola Csonkahegyhát
Kardos László Általános Iskola Vasvár
Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Gyenesdiás
Petőfi Sándor Általános Iskola Zalaszentbalázs
Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Dózsa
György Tagiskola Zalaegerszeg
Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola
Sármelléki Általános Iskola Zalavári Cirill-Metód Tagiskolája
Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola
Zrínyi Miklós-Bolyai János Ált. Isk., Bolyai Tagintézmény Nagykanizsa
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