PROČ NÁZEV D O M I N O?

Celostátní soutěž
digitálních učebních
materiálů

Protože tento akronym velmi dobře vystihuje
vlastnosti, které by digitální učební materiál
měl mít.
Digitální učební materiály s těmito atributy je
možné smysluplně využít v běžné hodině
kdykoliv, doslova jako kostičku domina, která
zapadá na své určené místo. Nezáleží na tom,

„Dobrou školu
nedělá moderní technika,
ale lidé, kteří s ní pracují.“

zda jde o výklad, opakování či procvičování
dané látky. A pokud jsou tyto materiály
vybaveny také metodickým

návodem,

ba

dokonce pracovními listy, mohou je bez
problémů využívat i jiní učitelé. A o to v soutěži
DOMINO jde.

Modernizace
výuky na základních
a středních školách předpokládá
především talentované, tvořivé a motivované

dynamický

učitele, kteří dokážou pro své žáky připravit
zajímavou a atraktivní výuku.

otevřený

Ve spolupráce s MŠMT a ostatními partnery

motivační

vyhlásil Národní institut pro další vzdělávání již

interaktivní

2. ročník soutěže digitálních výukových objektů,

návodný

která dává učitelům možnost ukázat jejich
dovednosti, vzájemně sdílet výukové materiály
a zapojit se rovněž do mezinárodních soutěží
obdobného charakteru, např. eLearning Award
pořádané European School-Net.
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Jak se do soutěže přihlásit?
HTTP://DOMINO.NIDV.CZ/

Přihlášené soutěžní práce
bude hodnotit odborná porota, která vybere
do dvou semifinálových kol v Ostravě a v Praze po
dvaceti

učebních

materiálech.

Při

veřejných

prezentacích v rámci semifinálové přehlídky urči porota
výukové objekty, které postoupí do celostátního finale.

Milé kolegyně
milí kolegové,
o tom, že digitální
technologie rozvíjejí učitelskou tvořivost
a přispívají k zatraktivnění a větší vizualizaci výuky, dnes nikdo
nepochybuje. Není také divu, že v případě projektů EU peníze
školám jsou nejvíce preferovány šablony zaměřené na tvorbu
digitálních učebních materiálů a na vzdělávání učitelů v oblasti
využívání ICT. A právě v této souvislosti vznikla loni soutěž
DOMINO. Snahou jejích organizátorů je motivovat a podpořit
aktivitu učitelů v tvorbě DUM, podpořit jejich zájem o inovaci
vyučovacího procesu a rozšíření ICT do většiny předmětů
vyučovaných na školách.
První ročník soutěže DOMINO proběhl pod záštitou ministra
školství, mládeže a tělovýchovy a byl spolufinancován z OP VK.
Nejlepší práce byly oceněny hodnotnými dary od partnerů
soutěže, a to AV MEDIA a. s., Profimedia s. r. o., IBM Česká
republika spol. s r. o., Intel a. s. a Microsoft s. r. o., 3M Česko
spol. s r. o. a „Institut Svazu průmyslu – platforma
spolupráce praxe se školami“.
Poděkování ovšem patří také všem organizátorům soutěže,
zejména Gymnáziu Hladnov a Jazykové škole s právem státní
jazykové zkoušky, Ostrava a Základní škole Lupáčova Praha.
Úspěch prvního ročníku a odezva veřejnosti, škol I jednotlivých
autorů soutěžních prací nás opravňují vyhlásit její druhý ročník
s nadějí, že i nadále budou mezi učiteli ve školách vznikat
vynikající digitální učební materiály, které jejich tvůrci přihlásí do
soutěže.

Harmonogram soutěže

28. BŘEZNA 2012

Vyhlášení 2. ročníku soutěže
DOMINO Česká republika 2012

15. ŘÍJNA 2012
Uzávěrka podání přihlášek

LISTOPAD 2012
Zemská semifinálová kola
v Ostravě a v Praze

PROSINEC 2012
Finálové kolo soutěže
— celostátní přehlídka v Praze

PRO KOHO JE SOUTĚŽ
URČENA?
Soutěže

se

mohou

účastnit

pedagogičtí

pracovníci škol a školských zařízení, kteří
vytvoří v libovolné oblasti či oboru vzdělávání
vlastní elektronický výukový materiál včetně

Mgr. Helena Plitzová
ředitelka NIDV

metodiky,

pracovních

listů

i

pomocných

materiálů. Do soutěže budou zařazeny rovněž
výukové materiály pro domácí přípravu žáků.
Vítězka soutěže Domino ČR 2012 Mgr. Pavla Sýkorová z 10. ZŠ v Plzni
přebírá z rukou ministra školství křišťálovou putovní cenu DOMINO,
a to za svůj výukový materiál Finanční matematiky se nebojíme.
Foto: archiv NIDV
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