2018. február 23-án 15 órától rendezték meg a Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti
Szakgimnázium és Kollégiumban az iskola által hirdetett „Hogyan kommunikáljunk 15 év
múlva? – avagy Szerinted mi a mobilok jövője, vagy utódja” című informatikai pályázat
díjátadó ünnepségét. A feladat az volt, hogy a diákok elképzeljék, hogyan is működhetne a
jövő kommunikációja, hogyan használjuk majd a mobiltelefonokat, vagy milyen eszközök,
technológiák váltják majd fel. Bármilyen ma meglévő technológiát, eszközt használhattak,
illetve ki is találhattak új eszközöket, leírva azok működését, használatát. A beérkezett
pályázatok bebizonyították, hogy a mai gyerekek, fiatalok milyen széles körű ismeretekkel
rendelkeznek, illetve mennyire jól képesek a különböző tudományterületek ismereteit
összegyűjteni és rendszerezni, valamint azt, hogy milyen szárnyaló fantáziával és kreativitással
rendelkeznek. A beérkezett pályázatokban a kvantumszámítógépektől, az „okoslencsén”
keresztül, a testbe ültetett különböző chiprendszerekig mindennel találkozott az iskola
informatika tanáraiból álló szakmai zsűri. A pályázatot két kategóriában, általános iskola felső
tagozatosainak és középiskolásoknak írták ki, melyre egyénileg vagy 2 fős csapatban lehetett
pályázni. Az intézmény informatikatanárai szívügyüknek tekintik, hogy a diákok ténylegesen
megtapasztalják a gyakorlatban az alkotás izgalmát, a teremtés örömét, hogy valóban
szeressék az informatikát. Az intézménynek a pályázat kiírásával többek között célja volt a
diákok kreativitását és fantáziáját megmozgatni, hogy ne csak használói legyenek az
informatikai eszközöknek és lehetőségeknek, hanem fejlesztői, megálmodói is. Az ünnepségen
minden nyertes bemutatta saját pályázatát a többi díjazott és a vendégek előtt, mely
előadások nagyon részletesek és igazán magávalragadóak voltak. A díjazottak a következők
lettek:

ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ TAGOZAT
I. helyezett

Rákóczi kockái csapat
Felkészítő tanár: Koller István

II. helyezett

Kis Botond
Felkészítő tanár: Hermán Attila

III. helyezett

Hetényi innovatív eszközök feltalálói
Felkészítő tanár: Zagyva-Óvári Irén

Károly Annabella
Vajda Bálint

Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
Arany János
Általános Iskola

Balog Boglárka
Kovács András

Móricz Zsigmond
Általános Iskola

Homoki Roland
Vas Richárd

Katedra
Középiskola

KÖZÉPISKOLA
I. helyezett

Team Plebz csapat
Felkészítő tanár: Szerémi Éva Krisztina

Gratulálunk a díjazottaknak, felkészítő tanáraiknak és minden sikeres pályázónak!

