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Międzynarodowa Olimpiada Accelium 

najczęstsze pytania i odpowiedzi 

 
 

1. Co dokładnie robią uczniowie podczas Pierwszego i Drugiego Etapu Olimpiady? 

Każdy uczeń, w dogodnym dla siebie czasie, loguje się do systemu Accelium i we własnym 

tempie rozwiązuje kolejne wyzwania w grach.  

Każde wyzwanie można rozwiązywać wielokrotnie, a do ostatecznego wyniku szkoły* zostanie 

zapisany najlepszy osiągnięty przez ucznia rezultat. 

Po rozwiązaniu określonej liczby poziomów z danej gry, otwiera się możliwość grania w kolejną 

grę. 

Łączny czas grania dziennie nie powinien przekroczyć 15-20 minut. 

* Punkty zdobyte przez uczniów składają się na łączny wynik szkoły i jej miejsce w 

międzynarodowym rankingu Accelium. 

 

2. Czy w Olimpiadzie Accelium muszą brać udział wszyscy uczniowie / wszystkie klasy 

ze szkoły? 

Absolutnie nie. Szkoła może zdecydować o zapisaniu do Olimpiady wybranych poziomów 

edukacyjnych (np. tylko klas IV) lub nawet wybranych klas (czyli np. IIIa i Vb). Ponieważ jednak 

uważamy, że wspólne doświadczenia zbliżają i integrują, zasady Olimpiady premiują 

zaangażowanie jak największej liczby uczniów we wspólną zabawę i współzawodnictwo. 

 

3. Olimpiada to ciekawy pomysł, ale w naszej szkole chcemy bardziej skupić się na 

rozwoju kompetencji naszych uczniów. 

Bardzo nas to cieszy 😊. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami, które 

w innowacyjny sposób wspierają rozwój myślenia strategicznego u uczniów. Nasze projekty: 

• Wykorzystują siłę gier komputerowych i nowoczesnych technologii, aby zaangażować 

dzieci i skutecznie uczyć je strategii myślenia 

• Uczą praktycznych metod i narzędzi do zastosowania w szkole i poza nią 

• Są dostosowane do wieku uczniów 

• Są prowadzone przez nauczycieli ze szkoły, dzięki czemu wiedza zdobyta z Accelium 

może być wykorzystywana również na innych lekcjach 

• Zostały sprawdzone niezależnymi badaniami oraz podczas niezliczonych lekcji 

prowadzonych w ponad 30 krajach świata 

Więcej informacji o projektach Accelium znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: 

https://sprytneglowki.pl/accelium.  

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego. 

 

4. Moja szkoła rozwija już kompetencje kluczowe oraz myślenie strategiczne wśród 

uczniów. 

To świetnie! Możecie Państwo skorzystać z Olimpiady, aby zweryfikować poziom tych 

umiejętności u Państwa uczniów oraz sprawdzić jak Wasi uczniowie prezentują się na tle 

uczniów z innych szkół / krajów. 

https://sprytneglowki.pl/accelium

