Vážené dámy, vážení pánové,
rádi bychom Vás i Vaši školu opět podpořili při využívání mezinárodního konceptu ECDL jako nástroje pro
rozvoj digitálních kompetencí, a proto jsme se rozhodli vyhlásit další ročník národní soutěže digitální
gramotnosti.
Soutěže se může zúčastnit každá škola, tedy nejen škola akreditovaná jako testovací středisko ECDL. Stačí
zaslat na náš e-mail odpověď ve smyslu: „… jdeme do toho!“.

Soutěž o nejaktivnější školu – zvítězí škola, jejíž žáci v období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 absolvují největší
počet zkoušek ECDL z různých, zejména nových modulů. Kritériem úspěšnosti nebude tedy jen počet žáků
absolvujících zkoušky ECDL, ale také počet a struktura ECDL modulů, které si Vaši žáci pro své zkoušky
vyberou.
Moduly M12 (Bezpečné používání IT), M15 (Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací
z internetu) a M16 (Základy informatického myšlení a programování) budou hodnoceny vyšší váhou.
Kromě úspěšných zkoušek budou započítány také neúspěšné pokusy.
Soutěž o nejzapálenějšího učitele – vítězem této nové kategorie se stane učitel/učitelka, který/á ve výše
uvedeném období povede a/nebo vyhodnotí největší počet ECDL zkoušek.
Soutěž o nejvšestrannějšího žáka/žákyni – vítězem se stane žák/žákyně školy, který/á ve výše uvedeném
období absolvuje největší počet zkoušek ECDL z různých modulů libovolných programů konceptu ECDL.
Kritériem úspěšnosti nebude opět jen počet modulů, ale také jejich struktura a úspěšnost, které
žák/žákyně v jednotlivých modulech dosáhne.

Pro výherce máme připravenou řadu drobných cen, např. elektronickou čtečku knih, externí pevný disk,
univerzální čtečku paměťových karet, energetickou banku, aktivní reproduktory, LED monitor,
inkoustovou tiskárnu nebo třeba fitness náramek a další, mezi nimiž si výherci budou moci sami vybrat.
Vítězné škole pak věnujeme 20 ks indexů ECDL Single, které mohou dle uvážení využít její učitelé nebo
žáci, absolventi ECDL zkoušek, při svém dalším digitálním vzdělávání.
Výsledky budou slavnostně vyhlášeny u příležitosti Národního informačního semináře 2019, který se bude
konat v Praze bezprostředně po ukončení maturit (pozvánku všichni včas obdržíte). Vítězná škola bude
uvedena na oficiálních webových a FB stránkách konceptu ECDL v ČR a zpráva o ní publikována
prostřednictvím služeb ČTK.
Věříme, že se Vy a Vaši žáci zúčastníte soutěže v co největší míře.
Za pracovní skupinu ECDL-CZ při ČSKI
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