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Wspierana przez Komisj? Europejsk? witryna Consumer Classroom og?asza trzeci coroczny
konkurs mi?dzyszkolny. Do udzia?u zapraszamy wszystkie szko?y ponadpodstawowe w Unii
Europejskiej. Wykorzystajcie kreatywno?? i prac? zespo?ow? do przygotowania prezentacji na
temat m?odzie?y korzystaj?cej z tre?ci cyfrowych.

Tre?ci cyfrowe przenikaj? dzi? wszelkie dziedziny ?ycia. Uczniowie maj? ?atwy dost?p do
bezp?atnych i p?atnych produktów online, szczególnie muzyki, filmów, ksi??ek elektronicznych
oraz gier. Problem bezpiecze?stwa podczas u?ytkowania i kupowania tre?ci cyfrowych
obejmuje ró?norodne zagadnienia, takie jak ochrona danych osobowych, skutki legalnego i
nielegalnego korzystania z tre?ci, podatno?? m?odych konsumentów na zagro?enia czy
ró?nice w dost?pie mi?dzy poszczególnymi krajami Europy.

Zgodnie z Europejsk? agend? cyfrow? (inicjatyw? w ramach strategii „Europa
2020”) Jean-Claude Juncker — nowy przewodnicz?cy Komisji Europejskiej wybrany
w pa?dzierniku 2014 r. — uzna? tre?ci cyfrowe za jeden z najwa?niejszych
priorytetów na drodze do zbudowania jednolitego rynku tre?ci cyfrowych. Temat ten
obejmuje wniosek Komisji dotycz?cydyrektywy COM/2012/010, który oznacza aktywne
negocjowanie wspólnych zasad ochrony danych w Unii Europejskiej.

Uczestnik konkursu i klasa partnerska musz? okre?li?, które aspekty tre?ci cyfrowych b?d?
badane. Wystarczy przes?a? lekcj? interaktywn?, stron? internetow?, film lub scenk?, które
obejmuj? klas? partnersk? i dotycz? tematu „m?odzie? korzystaj?ca z tre?ci cyfrowych”. To
niepowtarzalna okazja do wykazania si? kreatywno?ci?.

Ten projekt sprawi, ?e wyjdziecie z klasy, gdy? niezb?dna b?dzie wspó?praca z inn?
europejsk? szko??! Za pomoc? narz?dzi dost?pnych na stronie Consumer Classroom mo?ecie
po??czy? si? ze szko?? partnersk? w innym europejskim kraju, aby wspólnie uczy? si? i dzieli?
do?wiadczeniami mi?dzykulturowymi.

?wiczenie sk?ada si? z trzech etapów:
1. Dyskusja na temat tre?ci cyfrowych: Obie klasy musz? ustali? definicj? tre?ci cyfrowych
stosowan? przez uczniów, a tak?e okre?li?, jakie problemy mog? napotyka? uczniowie
podczas korzystania z ró?nych rodzajów tre?ci cyfrowych i jakie s? rozwi?zania tych
problemów.
2. Poinformowanie szko?y partnerskiej o opinii klasy: Obie klasy musz? porówna? swoje
pomys?y. Nale?y ustali?, czy maj? podobne do?wiadczenia i przemy?lenia, czy
napotykaj? te same problemy i jakie proponuj? rozwi?zania.
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3. Przedstawienie efektów pracy: Nale?y przygotowa? interaktywne narz?dzie/materia?y
pomocnicze (lekcj? interaktywn?, stron? internetow?, film, nagranie scenki itp.), aby
zaprezentowa? pomys?y i sposoby bezpiecznego korzystania z tre?ci cyfrowych.
Zapraszamy do udzia?u w konkursie i przedstawienia swoich pomys?ów dotycz?cych tre?ci
cyfrowych!
NAGRODY:
Nagroda za I miejsce: Wycieczka do Brukseli dla zespo?u projektowego, ze zwiedzaniem
europejskiej stolicy i wizyt? w g?ównych instytucjach Unii Europejskiej. Zwyci?ski projekt
zostanie umieszczony na stronie internetowej Consumer Classroom.

Wybrane projekty: Do wyboru, element wyposa?enia klasy/szko?y.

Nagrody dla uczestników: Honorowy certyfikat wydany przez Komisj? Europejsk?
potwierdzaj?cy udzia? w konkursie.

Jakie s? najwa?niejsze daty zwi?zane z konkursem mi?dzyszkolnym?
rejestracja zespo?u projektowego i dostarczenie projektu mi?dzyszkolnego: od 20
lutego do 24 kwietnia 2015

Wybór propozycji przez rad? ekspertów: od 27 kwietnia do 4 maja 2015

G?osowanie na najlepszy projekt mi?dzyszkolny: od 11 do 22 maja 2015

og?oszenie zwyci?zcy konkursu i wyników: 29 maja 2015

Pokaz prezentacji (w formacie programu Visio) nagrodzonego zespo?u projektowego
na konferencji EU Consumer Summit:1 czerwca 2015

Zacznij ju? teraz!
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Odwied?
stron? http://consumerclassroom.eu/pl/create-new-inter-school-project-competition izg?o?
swój udzia? w konkursie mi?dzyszkolnym!
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