Cisco Networking Academy

Programa CiberEducação
Introdução e Fundamentos em Cibersegurança

Learn-A-Thon Brasil 2020
O Learn-A-Thon Brasil 2020 oferece uma chance de aumentar a qualificação para que para seus
alunos possam se proteger e defender nosso mundo digital!
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Ganhe um distintivo digital hoje!
A segurança cibernética é uma das principais preocupações dos governos e organizações em
todo o mundo. Ao participar do Learn-A-Thon e fazer os cursos Introdução e Fundamentos em
Cibersegurança da Cisco Networking Academy, o aluno estará apto a concorrer a bolsas de
estudos da fase de capacitação profissionalizante do Programa CiberEducação Cisco Brasil.
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Por que participar do Learn-A-Thon?
O Learn-a-Thon Brasil 2020 é o primeiro passo para iniciar a formação dos seus alunos em cibersegurança e prepará-los
para uma carreira bem sucedida em um dos mercados de trabalho mais aquecidos. Faça parte da mudança e ajude a
preencher a escassez global de segurança cibernética para criar a força de trabalho do amanhã. Ensine seus alunos a
proteger e se defender contra ataques on-line, criando comunidades mais seguras para todos nós.

Como participar do Learn-A-Thon
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O instrutor configurar uma página para
os dois cursos autodidatas na
NetAcad.com. CourseID:
Learnathon2020_Academy_Course#

Designe um instrutor
dedicado para gerenciar
o Learn-A-Thon.

Organize sua academia para a
maratona de cursos introdutórios de
Cibersegurança em três semanas.
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Os instrutores engajam seus alunos a
terminarem os dois cursos e se
preparem para a próxima fase do
Programa CiberEducação.

O instrutor inscreve seus alunos nos
cursos Introdução e Fundamentos
em Cibersegurança.
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Todos os alunos que concluírem e
passarem nos respectivos cursos
receberão um distintivo digital para
compartilhar nas plataformas de mídia
social.

Após a conclusão da maratona, os
instrutores enviam os relatórios com as
notas dos alunos para seguirem no
processo de seleção do Programa
CiberEducação.
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Faça com que o maior número de
alunos conclua os dois cursos e
concorra a ótimos prêmios.

https://www.netacadlearnathon.com/projects/brasil-2020/

Junte-se ao Learn-A-Thon Agora

