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Ważne informacje dotyczące
Konkursu CyberSkiller Challenge

Poland - Edycja III

Przygotowania do konkursu już za nami! Rejestracja do konkursu została
zakończona! Cieszymy się, że jesteście państwo częścią konkursu CyberSkiller

Challenge Poland. Biorąc udział w konkursie umożliwiacie uczniom nie tylko
zdobycie nagród ale przede wszystkim możliwość zdobycia cennej wiedzy z

zakresu cyberbezpieczeństwa. 

Wspólnie zadbajmy o cyf rowe bezpieczeństwo!

Rejestracja Zakończona!

30.11.2022 zakończyliśmy rejestrację do konkursu. Oznacza to, że do
konkursu nie mogą dołączyć już nowe szkoły i uczestnicy. Cieszymy się, że
państwa szkoła i uczniowie biorą udział w konkursie!

W konkursie będzie brało udział 2204 uczestników z 201 szkół!

Akceptacja uczniów

Podczas procesu rejestracji zgłosiliście państwo szkołę do udziału w konkursie.
Uczniowie rejestrujący się w konkursie mogli wówczas ją wybrać podczas
rejestracji.

Uczniowie  którzy zgłosili się do konkursu muszą zostać zaakceptowani przez
koordynatora. Uczniowie, którzy nie zostaną zaakceptowani nie będą mogli
wziąć udziału w konkursie. Tylko zaakceptowani uczniowie zostaną
zarejestrowani na platformie CyberSkiller i uzyskają dostęp ko kursu
konkursowego. Akceptacji uczniów można dokonać tylko za
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pośrednictwem portalu rejestracji: www.cscs.pl/login, którego prosimy nie
mylić z platformą CyberSkiller.

Prosimy o upewnienie się, że Państwa uczniowie zostali zaakceptowani w portalu
rejestracji www.cscs.pl/login (nie należy ich dodawać na platformie
CyberSkiller). 

Uczniowie  którzy zarejestrowali się przed zakończeniem rejestracji (to jest
30.11.2022) mogą zostać zaakceptowani przez koordynatora do 5.12.2022
włącznie  (Poniedziałek). We wtorek (06.12.2022) możliwość akceptacji
uczniów zostanie zablokowana. 

Portal rejestracji

Rejestracja uczniów na platformie i
akceptacja zaproszenia do kursu

edukacyjnego

Po zaakceptowaniu przez koordynatora uczniowie w przeciągu 48
godzin otrzymują link rejestracyjny do platformy CyberSkiller
(portal.cyberskiller.com) gdzie zostanie rozegrany I etap konkursu. 

Na koncie ucznia na platformie CyberSkiller czeka na uczniów kurs
edukacyjny, który pozwoli przygotować im się do konkursu.

Uczeń uzyska dostęp do kursu edukacyjnego zakładając konto na
platf ormie CyberSkiller korzystając z odnośnika w wiadomości e-mail z
zaproszeniem lub akceptując zaproszenie znajdujące się w zakładce
Grupy na platf ormie CyberSkiller.

Uczniowie, którzy posiadają już konto na platformie mogą skorzystać jedynie z
drugiej opcji. Do tej grupy uczniów zaliczają się między innymi uczniowie, którzy
brali udział w poprzednich edycjach.

W dniu 11.12.2022 r. wszystkie zaproszenia, które nie będą wykorzystane (nie
zostanie założone konto) przez zaakceptowanych uczniów zostaną usunięte i
uczniowie ci nie będą mieli możliwości wzięcia udziału w I etapie konkursu. 
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Platforma CyberSkiller

Przygotowania do konkursu

Po utworzeniu konta na platformie CyberSkiller i akceptacji kursu edukacyjnego,
uczniowie mogą przygotowywać się do pierwszego etapu. 

Kurs edukacyjny będzie dostępny dla uczniów do dnia 15.12.2022 r. 

Oprócz zadań praktycznych, I Etap konkursu będzie zawierał również Quiz z
pytaniami dotyczącymi świadomości cyberbezpieczeństwa. Jako
CyberSkiller stworzyliśmy materiały przygotowujące do tego Quizu. Materiały
znajdują się na stronie https://www.cscs.pl/pdf/Materi...

Pierwszy etap konkursu - etap
szkolny

W poniedziałek 12.12.2022 koordynator uzyska dostęp do zadań
konkursowych, które będą znajdować się na platformie CyberSkiller.

Etap I konkursu musi zostać przeprowadzony do 5.01.2022 włącznie (zmiana w
stosunku do regulaminu). Zadania konkursowe będą znajdowały się w
osobnym kursie o nazwie „CyberSkiller Challenge Poland (edycja III)". 

W kursie tym będzie utworzona już grupa, do której automatycznie zostaną
zapisani wszyscy uczniowie, którzy zostali zaakceptowani do konkursu oraz
założyli konto na platformie CyberSkiller. Uczniowie nie będą widzieli treści zadań
do czasu ich udostępnienie przez koordynatora.

Koordynator samodzielnie ustala datę i godzinę przeprowadzenia I etapu z
uczniami i przygotowuje dla nich miejsce w szkole (lub przeprowadza etap
zdalnie).
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Koordynator rozpoczynając Etap szkolny udostępnia zadania uczniom klikając
przycisk „Włącz/Wyłącz wszystkie zadania"  (ikona oka). Koordynator mierzy
czas i po 120 minutach trwania konkursu wyłącza zadania udostępnione
uczniom klikając przycisk "Włącz/Wyłącz wszystkie zadania" (ikona oka).

Platforma CyberSkiller odlicza czas 60 minut od uruchomienia każdego zadania,
jednakże czas ten nie jest związany w czasem przeprowadzenia konkursu. 

Wyłonienie składu rejestracji

Pierwszy etap pozwoli nam poznać drużynę, która będzie reprezentować
szkołę w II etapie konkursu. 

3 osoby z najlepszymi wynikami w I etapie pod opieką koordynatora stworzą
drużynę, która od tej pory będzie pracowała wspólnie!

Koordynator zespołu może sprawdzić liczbę zdobytych punktów przez uczniów
klikając w ranking grupy konkursowej (ikona pucharu). Skład 3-osobowej
reprezentacji wraz z danymi koordynatora i adresem e-mail szkoły należy
wysłać na adres konkurs@cyberskiller.com

mailto:konkurs@cyberskiller.com


Platforma CyberSkiller Portal rejestracji

Prosimy o dokładne sprawdzenie czy wszystkie kroki zostały  wykonane .
Pozwoli to na bezproblemowe przeprowadzenie przygotowań i pierwszego

etapu konkursu.

W przypadku pytań lub problemów technicznych dotyczących konkursu
prosimy o kontakt pod adresem e-mail konkurs@cyberskiller.com

Zespół CyberSkiller 

CyberSkiller
Pogodna 36, Lublin

Poland

Ta wiadomość kierowana jest do Koordynatorów
Szkolnych Konkursu CyberSkiller Challenge Poland

Edycja III
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