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JUNIORERB 
soutěžní přehlídka obecně prospěšných webů žáků ZŠ a SŠ
ORGANIZUJE SPOLEK ČESKÝ ZAVINÁČ S PODPOROU SPOLKU JEDNOTA ŠKOLSKÝCH INFORMATIKŮ (JSI)
PETR NASKE, PRACOVNÍK NÚV A PŘEDSEDA JEDNOTY JSI

Víte, že vítězný web loňského ročníku SCOOLWEB v kategorii C(středních škol) byl vytvořen žákem SŠ?
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JUNIORERB - o co jde
 součást JUNIORINTERNET a inspirace soutěží Zlatý ERB (soutěž webových stránek a elektronických služeb měst, obcí a krajů) 
 žáci ZŠ a SŠ vytvářejí webové stránky, kterými projevují zájem o věci veřejné a spolupracují s místními samosprávami, vlastní školou, sportovním klubem a dalšími – cílem je zapojení mladých do života místní komunity
 jde o celostátní soutěž (finále každoročně na ISSS v Hradci Králové), od roku 2011 vyhlašují některé kraje (Plzeň, Praha) krajská kola
 http://www.ceskyzavinac.cz/art/je-soutez

https://www.isss.cz/art.asp?id=1044#

Gymnázium Christiana Dopplera, Praha
podweb Arcibiskupské gymnázium v Praze

tematický web Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Mikulášské nám., Plzeň 

Vyhlášení JUNIORERB na konferenci ISSS v Hradci Králové
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Minulé ročníky – typové projekty vítězů
 hokejový klub
 školní časopis
 webová stránka obce
 třídní webové stránky
 stránky Matematické olympiády

 online rozcestník pro turisty
 studentský pochod, stránky akce
 webové stránky školních projektů
 projekt „studentských firem“ gymnázia
 stránky věnované letcům v RAF Esa v Exilu

málo projektů? krajská podpora jen dvou krajů (Praha, Plzeň)

výsledek školní nebo  mimoškolní práce pobídky na projekty mladým?

Zkušenosti poroty soutěže - kritéria
 DESIGN (VZHLED A GRAFICKÁ ÚPRAVA STRÁNEK – míra zásahu do šablony, atraktivita) – 4 body
 STRUKTURA (UŽIVATELSKÁ PŘÍVĚTIVOST A STRUKTURA STRÁNEK) – 4 body
 OBSAH STRÁNEK (originalita, prospěšnost/využitelnost, komplexnost – vůči věku) – 8 bodů
 KOMUNIKACE (KOMUNIKAČNÍ KANÁLY STRÁNEK) - 2 body
WEBOVÉ TECHNOLOGIE POUŽITÉ PRO TVORBU STRÁNEK (použití CMS, responzivita) – 4 body
 Bonifikace – konkurenční výhody, např. mapa stránek, vhodné URL, interaktivní prvky, cizojazyčná verze – 3 body
 Penalizace – nedodržení autorských práv, nedodržení pravopisu, nefunkční odkazy, nedohledatelný účel stránek (až -5 bodů)
 CELKOVÝ DOJEM – 3 body
 Celkem 28 bodů  - určené pořadí pro následné kolektivní rozhodnutí poroty

K diskusi 
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Výzvy/příležitosti do nového ročníku
 podchytit zájem žáků pomocí IT projektů řešit i reálné problémy své komunity (ukazovat podnětné příklady z praxe)
 výměna zkušeností s přehlídkou sCOOLweb (komunikování kritérií kvalitního webu při výuce základů tvorby webů na SŠ, inspirace pro inovace webových stránek; míra zapojení žáků do tvorby části obsahů školního webu)
 vyvážit s nabídkou JUNIORINTERNET (soutěž mladých v tvorbě webu a designu i s duchem podnikavosti v samotných projektech)
 další?

Rozloučení
Petr Naskepetr.naske@jsi.cz
Roman Falhar, koordinátor JUNIORERBmožnost konzultace zde na konferencifalhar@ceskyzavinac.cz


