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wróć na górę

II edycja Olimpiady Cyfrowej

Weź udział w Olimpiadzie

Zapraszamy do rejestracji Komisje Szkolne. Elektroniczny System Zgłoszeń jest już aktywny. Na
rejestrację placówek i zgłoszenie uczniów i uczennic czekamy do 16 listopada 2017 roku.

Śledź nas na Facebooku i bądź na bieżąco z informacjami na temat Olimpiady!

Na czym polega Olimpiada Cyfrowa?

Olimpiada Cyfrowa jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów i
uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: testu on-line (listopad 2017 r.), mini-
projektów (styczeń – luty 2018 r.) oraz zawodów nałowych (kwiecień 2018 r.).

Jaki jest cel Olimpiady Cyfrowej?

Celem olimpiady jest kształtowanie świadomych
użytkowników mediów cyfrowych, czyli takich, którzy są
krytycznymi odbiorcami informacji, którzy rozumieją
język mediów. W sposób przemyślany tworzą wizerunek
i relacje. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają
o swoje bezpieczeństwo w sieci. Świadomi użytkownicy
są kreatywni, potra ą tworzyć komunikaty z użyciem
nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować
efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją również
prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów.

Co można zyskać?

Tytułu Laureata/Laureatki Olimpiady Cyfrowej, jeden z trzech indeksów Collegium Civitas wraz ze
zwolnieniem z rocznego czesnego oraz przywileje podczas rekrutacji na studia.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w Olimpiadzie Cyfrowej, należy zgłosić się do dyrektora szkoły, który powoła Komisję
Szkolną. W skład Komisji wchodzi co najmniej jeden pracownik dydaktyczny szkoły. Przewodniczący
Komisji Szkolnej rejestruje placówkę oraz zgłasza uczniów i uczennice, chcące wziąć udział w olimpiadzie,
przy użyciu Elektronicznego Systemu Zgłoszeń na stronie internetowej olimpiady w terminie
wskazanym w harmonogramie.

Motyw przewodni edycji 2017/2018

Informator 2017/2018 – wkrótce

Archiwium: I edycja Olimpiady Cyfrowej

Chcesz otrzymywać informacje na temat Olimpiady Cyfrowej i innych działań
związanych z edukacją cyfrową i medialną? Zapraszamy do zapisania się na
newsletter.
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