Vážené dámy, vážení pánové,
rádi bychom Vás i Vaši školu opět podpořili při využívání mezinárodního konceptu ECDL / ICDL, nástroje
pro měření a rozvoj digitálních kompetencí, a proto jsme se i v letošním roce rozhodli vyhlásit

Národní soutěž v digitálních kompetencích 2022
Soutěže, která bude probíhat v období od 1. října 2022 do 31. ledna 2023, se může zúčastnit každá
základní nebo střední škola v ČR. Stačí zaslat na náš e-mail odpověď ve smyslu: „… zúčastníme se“.

Soutěž o nejaktivnější školu – zvítězí škola, jejíž žáci absolvují největší počet certifikačních zkoušek ECDL
z různých oblastí digitálních kompetencí (modulů). Kritériem úspěšnosti tedy bude kromě počtu
absolvovaných ECDL zkoušek také jejich struktura. Přitom moduly M12 (Cyber Security), M15
(Information Literacy), M16 (Computing), M19 (Robotics) a všechny moduly programu ECDL Advanced
budou hodnoceny vyšší váhou. Kromě úspěšných zkoušek budou započítány také neúspěšné pokusy.
Soutěž o nejzapálenějšího učitele – vítězem této již tradiční 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 ECDL zkoušek z různých modulů libovolných programů konceptu
ECDL / ICDL. Kritériem úspěšnosti nebude opět jen počet zkoušek, ale také jejich struktura a úspěšnost.

Výherci si budou moci vybrat mezi různými cenami, které do soutěže věnují její pořadatelé – ČSKI
a CertiCon a.s., a to např. elektronickou čtečku knih, externí pevný disk, herní myš nebo klávesnici,
energetickou banku, aktivní reproduktory, LED monitor, inkoustovou tiskárnu, fitness náramek
nebo cokoli jiného v podobné hodnotě.
Vítězné škole poskytneme 20 ks indexů ECDL Single, které mohou dle uvážení využít její učitelé nebo žáci,
absolventi ECDL zkoušek, při svém dalším digitálním vzdělávání.
Učitelům z vítězné školy navíc věnujeme pozornost ze znojemského Terroir Clubu (výherci z minulých
ročníků již vědí o jakou jde lahůdku).
Výhercům soutěže rádi veřejně poděkujeme.

Věříme, že se Vy a Vaši žáci zúčastníte soutěže v co největší míře.
Za pracovní skupinu ECDL-CZ při ČSKI

Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc., předsedkyně ČSKI

