„Pierwszy wśród równych”
„PRIMUS INTER PARES”
Pan Maciej Kopeć jest nauczycielem historii w
XIII Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum nr 16
w Szczecinie.
Do roku 2006 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły.
Pan Kopeć jest nauczycielem dyplomowanym i egzaminatorem OKE. Uczniowie przygotowywani
przez pana Kopcia są stypendystami Ministra Edukacji Narodowej, Krajowego Funduszu na Rzecz
Dzieci i Prezydenta Miasta Szczecin, a po ukończeniu szkoły podejmują studia na takich uczelniach
jak Uniwersytet Warszawski, SGH w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, UAM w Poznaniu. Pan
Maciej Kopeć opracował i wdrożył szereg indywidualnych programów nauki historii oraz
szkolnego koła historycznego dla uczniów liceum ogólnokształcącego. Efektem tej pracy były
sukcesy uczniów XIII LO oraz Gimnazjum nr 16 w olimpiadach i konkursach. Za wybitne
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, był wyróżniony nagrodami Ministra Edukacji Narodowej,
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Szczecina, Komitetu Głównego
Olimpiady Historycznej. Pan Maciej Kopeć jako jeden z dwóch historyków ze Szczecina został
wyróżniony medalem za szczególny wkład w przygotowywanie przez lata uczniów do Olimpiady
Historycznej podczas XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, który odbył się we
wrześniu 2014 r. w Szczecinie.
W ostatnich ośmiu latach pracy pana Macieja Kopcia jego uczniowie uzyskali imponującą liczbę
tytułów laureatów i finalistów olimpiad i konkursów, m.in.:3 tytuły laureata i 5 tytułów finalisty
Olimpiady Historycznej, 6 tytułów laureata i tytuł finalisty Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieje
Oręża Polskiego, tytuł finalisty Olimpiady Losy Polaków na Wschodzie po 17.09.1939 r., 3 tytuły
laureata (1. i 2. miejsca) Wojewódzkiego Konkursu Historycznego z elementami Wiedzy o
Społeczeństwie dla uczniów gimnazjów.
Ponadto uczniowie pana Kopcia zdobywali tytuły finalistów
i laureatów na etapach okręgowych tych olimpiad.
Lekcje oraz inne zajęcia prowadzone przez pana Macieja Kopcia
są pełne pasji i zaangażowania. W niewiarygodny wprost sposób
potrafi on wprowadzić w temat całą klasę.
Wśród swych uczniów doczekał się wielu naśladowców.
Jest nie tylko niezwykłym nauczycielem,
ale również wzorem dla młodszych kolegów.
Szczecin, 14 października 2014 roku

