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V projektu se vyhlašuje motivační soutěž pro žáky
ÚSTECKÝ KRAJ – Projekt OTEVŘENÁ ŠKOLA, který se letos začal realizovat
v Ústeckém kraji, bude motivační nejen pro školské pracovníky, ale také pro samotné
školáky. Realizační tým připravil soutěž.
Žáci, kteří se do projektu zapojí, budou moci soutěžit ve znalostech a schopnostech, které se
v projektu naučí. Budou mít totiž možnost absolvovat netradiční e-learningové kurzy, jejich
učitelé se jim budou moci stát tutory, neboli učiteli-vůdci v e-learningových kurzech. Ty
budou zaměřené například na schopnost práce s videem, zvukem nebo fotografií, ale také na
správu školního portálu.
Na vítěze v soutěži čeká jako výhra moderní notebook. Znění paralelní internetové soutěže
zveřejnil už realizátor na stránkách projektu www.otevrena-skola.cz. „Velká soutěž“ bude mít
jasná pravidla v roce 2010, kdy začnou nejprve on-line tutorované kurzy pro učitele a
následně pro jejich vybrané žáky.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
ZAJÍMAVOST:

Logotyp projektu OTEVŘENÁ ŠKOLA
vychází z tvarů známé hry „tetris“
SYMBOL POPULÁRNÍ HRY PROVÁZÍ PROJEKT, KTERÝ JE URČENÝ PRO
ŠKOLÁKY A JEJICH UČITELE
Jméno sovětského programátora Alexeje Pažitnovova zřejmě málokterému školákovi něco
řekne. Hru na motivy deskové hry Pentomino, kterou v roce 1985 naprogramoval pro počítač
Electronica 60, ale zná kdekdo. Jde o populární elektronickou hru tetris, kterou si alespoň
jednou v životě určitě zahrál každý z nás. Jejím cílem je sestavit řadu z padajících dílků, které
jsou tvořeny vždy několika kostičkami. Dílky mají tvary písmen I, J, L, O, S, T a Z.
Jednotlivé dílky může hráč rotovat tak, aby je umístil v co nejlepší pozici. Po vytvoření plné
řady tato řada zmizí. Pokud se s dílky dostane hráč až na vrchol hrací plochy, hra pro něj
končí. Kostičky tetris se nyní staly symbolem pro projekt školáků a učitelů v Ústeckém kraji,
a potažmo i pro chystanou soutěž. (Koukněte se například i na okraje této stránky – jsou to
ony!) Žáci se svými kantory budou soutěžit v oblasti ICT a buduo moci získat hodnotné ceny.
Soutěž má vzdělávací smysl – je součástí projektu, na který byly schváleny finance
z Evropského sociálního fondu v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Formánek (tel. 736 630 984) nebo email
press@educaweb.cz.

Návrh textu soutěže:

SOUTĚŽ pro žáky ZŠ a SŠ
Odpovídejte správně a vyhrajte NOTEBOOK!
Víte, co je to „e-learning“?
a) Je to způsob výuky, který využívá informační a komunikační technologie (tedy
ICT technologie jako počítač a internet) k tvorbě kurzů a komunikaci mezi
žákem a učitelem.
b) Je to označení pro efektivní výuku, ať probíhá jakkoliv.
c) Jde o výuku angličtiny.
Správnou odpověď pošlete do 30. června 2009 na email: press@educaweb.cz
s uvedením svého jména, ročníku, školy, adresy bydliště a telefonního čísla. O hlavní
cenu – notebook – můžete soutěžit až po přihlášení do projektu: přihlaste se na
www.otevrena-skola.cz JEŠTĚ DNES! Chcete-li se dozvědět víc, informujte o
projektu a soutěži svého učitele či ředitele a my se s ním osobně zkontaktujeme.
Losování bude veřejně. O termínu budou všichni účastníci včas informováni.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Formánek (tel. 736 630 984) nebo email
press@educaweb.cz.

