Uczniu, Uczennico!
Dziękujemy za zainteresowanie się Olimpiadą Cyfrową i zgłoszenie swojego udziału. Razem z
naszym partnerem firmą Samsung, specjalnie dla Was, przygotowaliśmy propozycje, będące
wparciem dla uczniów i uczennic, którzy/które chcą przygotować się do udziału w
zmaganiach olimpiadowych, a także ich nauczycieli i nauczycielek.
Najważniejsze informacje o Olimpiadzie zmieściliśmy w Informatorze, który w wersji on-line
można pobrać z naszej strony. Dodatkowo w serwisie Edukacja Medialna znajdziecie gotowe
scenariusze zajęć, które możecie wykorzystać przygotowując się do startu, a także w pracy
z uczniami, a na stronie Olimpiady Cyfrowej wykaz literatury, rozwijającej zagadnienia poruszane
w materiałach.
Przede wszystkim zapraszamy Was do udziału w cyklu webinarów, czyli spotkań on-line z
ekspertami, którzy przybliżą zagadnienia związane z kreatywnym i odpowiedzialnym korzystaniem
z internetu, mediami cyfrowymi oraz pomogą w przygotowaniach do Olimpiady Cyfrowej.
Harmonogram webinarów:
1. Wszystko, co potrzebujesz wiedzieć, by wziąć udział w Olimpiadzie Cyfrowej
22 października 2018 (poniedziałek) g. 18:00 – 20.00
Katarzyna Górkiewicz, Fundacja Nowoczesna Polska
2. Jak zostać youtuberem?
29 października 2018 r. (poniedziałek), godz. 19.00-21.00
Dawid Łasiński, Pan Belfer, nauczyciel z internetów
3. Blogowanie jako pomysł na budowanie swojego e-portfolio
6 listopada 2018 r. (wtorek), godz. 14.00-16.00
Anna Krawczyk, blogerka
4. Często? Z umiarem? Pobieżnie? Aktywnie?… Czyli o tym, jak korzystamy z internetu.
15 listopada 2018 r. (czwartek), godz. 16.00-18.00
Karolina Żelazowska, edukatorka, trenerka
5. Programowanie w pigułce
11 grudnia 2018 r. (wtorek), godz. 18.00-20.00
Krzysztof Jaworski, trener; Adam Zieliński, programista
6. Hej, siema, dzień dobry… czyli o tym, jak się dobrze zaprezentować?
9 stycznia 2018 r. (środa), godz. 12.00-14.00
dr Sławomir Postek
Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie: olimpiadacyfrowa.pl/webinary/
Aby wziąć udział w webinarach, wystarczy kliknąć w ten link: WEBINARY w dniu spotkania, o
wskazanej godzinie.
Jeśli korzystacie z aplikacji mobilnej Click Meeting, możecie wpisać ID pokoju: 755-761-633.
Zależy nam na tym, aby w webinarach mogły uczestniczyć większe zespoły uczniów wraz z
nauczycielami, dlatego zostały zaplanowane tak, aby zróżnicować dni tygodnia i godziny

odbywania się spotkań. Dodatkowo, każdy webinar zostanie nagrany i udostępniony wszystkim,
którzy nie mogli w nim uczestniczyć.
Zachęcamy do wspólnej nauki w takiej formie i kontynuowania dyskusji na poruszane tematy w
gronie uczniowsko-nauczycielskim.
Do zobaczenia podczas webinarów!
Pozdrawiamy,
Zespół Olimpiady Cyfrowej

Partnerem strategicznym Olimpiady Cyfrowej jest Samsung.
Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowoczesna Polska (ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa). Dane są przetwarzane
na potrzeby organizacji Olimpiady Cyfrowej. Osobom, których dane są zbierane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Więcej informacji w polityce prywatności: (https://nowoczesnapolska.org.pl/prywatnosc/).
Niniejsza wiadomość jest wysyłana osobom, które zarejestrowały się do Olimpiady Cyfrowej, wykorzystując formularz dostępny pod: adresem:
http://olimpiadacyfrowa.pl/zglos/olimpiada/.
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