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Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2023

Szanowni Państwo,

w piątek 31 marca 2023 roku, już piąty raz, odbędzie się Dzień Nowych Technologii w Edukacji.
To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.

Ogólnopolska inauguracja Dnia Nowych Technologii w Edukacji odbędzie się w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie, 29 marca 2023 r. z udziałem Sekretarza Stanu w
Ministerstwie Edukacji i Nauki Pana Dariusza Piątkowskiego oraz Wojewódzkich Koordynatorów
ds. Innowacji w Edukacji.

Zachęcamy do zorganizowania Dnia Nowych Technologii w Edukacji w swojej szkole lub
placówce. Mogą to być zajęcia, warsztaty, prezentacje multimedialne, gry, zabawy, projekcje
filmów, spotkania z ciekawymi osobami, a także pokazowe lekcje dla dzieci i dorosłych.

Zapraszamy do udziału szkoły i placówki oświatowe! Na zgłoszenia inicjatyw czekamy do
28 marca br.

Formularz zgłoszeniowy

Wszyscy, którzy zarejestrują swoje aktywności przez formularz zgłoszeniowy w ramach Dnia
Nowych Technologii w Edukacji, będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepsze wydarzenie.
Konkurs rozgrywany będzie w trzech kategoriach:

Przedszkola1.
Szkoły podstawowe2.
Szkoły ponadpodstawowe lub placówki edukacyjne.3.

Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Zgłoszenia do konkursu
prosimy przesyłać do 28 kwietnia br.

Warunkami uczestnictwa w konkursie są:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

https://ankiety-sio.men.gov.pl/index.php?r=survey/index&sid=121241&lang=pl


Zgłoszenie przez szkołę/placówkę oświatową wydarzenia w ramach DNTE,1.
Zorganizowanie 31 marca br. aktywności w ramach Dnia Nowych Technologii w2.
Edukacji,
Przygotowanie relacji z wydarzenia DNTE za pomocą edytora dostępnego3.
na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
Przesłanie do właściwego kuratora oświaty link do Relacji wraz z metryczką4.
zawierającą dane zawarte w „Regulaminie konkursu”.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie wydarzenia oraz na stronie
Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zachęcamy do udziału!
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