
STRONA 1 

W menu „Projekty Unijne” i podmenu „Perspektywa 2014 – 2020" podajemy informacje 
dotyczące mapowania poszczególnych obszarów kompetencji ECDL na obszary ramy 
kopetencji DIGCOMP, stanowiącej podstawę do przyznawania środków na szkolenia w 
zakresie ICT z EFS w obecnej perspektywie. Warto zauważyć, że w ramach  certyfikacji ECDL 
można walidować WSZYSTKIE KOMPETENCJE z ramy DIGCOMP na poziomach 
zaawansowania A i B. Podajemy także 18 profili ECDL PROFILE DIGCOMP (wraz z cenami 
netto certyfikacji), skonstruowanych specjalnie dla nowych projektów. 
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Dni Otwarte ECDL 14-20 marca 2016r. 

Serdecznie zapraszamy na DNI OTWARTE ECDL w terminie 14-20 marca 2016r. W programie 
m.in. prelekcje, szkolenia, pokazowe egzaminy, konkursy, quizy, prezentacje i wystawy. 
Skontaktuj się z instytucją w swoim regionie i dowiedz się więcej! 

 Czekamy na Ciebie w placówkach: 
  
1. Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - tel. 609601665 
2. BUDiKOM Komputerowe Wspomaganie Projektowania w Poznaniu - tel. 618301677 
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku - tel. 542329950 
4. BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej Beata Ostrowska, Robert Ostrowski 
w Łodzi - tel. 426336899, 426336824, 603650065 
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie 
Mazowieckim  - tel. 447245515 
6. Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku - tel. 446832673 
7. Biś Computers w Krakowie - tel. 122927890 
8. Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie - tel. 895246089 
9. Zespół Szkól nr 6 im. M. Rataja w Ełku - tel. 876102362 
10. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie - tel. 895273758 
11. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie - 
tel. 502792513 
12. Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek „Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie - tel. 
895141629 
13. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łęgajnach - tel. 895144242 
14. Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich - tel. 895143427 
15. Zespół Szkół w Olsztynku - tel. 895192627 
16. Zespół Szkół w Dobrym Mieście - tel. 896161254 
17. Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku Welskim - tel. 236961318 
18. Centrum Egzaminacyjne ECDL CE0046 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie - 
tel. 585510011 
19. Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie - tel. 
814664018 
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20. Akademia Kultury Informacyjnej Sp. z o.o. w Warszawie - tel. 228280380 w. 101, 
228874510  w. 101 
21. SOFTRONIC w Poznaniu i w Warszawie - tel. 618658840 
22. Centrum Edukacyjne ŻELAZNA w Warszawie - tel. 884809594 
23. Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie - tel. 655205905 
24. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku - tel. 598452727 
25. TOMPIECH Tomasz Piechowski w Barchnowach - tel. 502059122 
26. Śląskie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne KISS  w Katowicach - tel. 322519811 
27. Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie - tel. 914220422 
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Spotkanie Egzaminatorów ECDL w Olsztynie 

 Dnia 16.02.2016 na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie odbyło się 
Spotkanie Egzaminatorów ECDL. Oprócz Egzaminatorów ECDL w spotkaniu wzięli udział: 
Alicja Myszor – Członek Honorowy PTI oraz Marek Adamowicz, przewodniczący Koła 
Warmińsko-Mazurskiego PTI, a także członkowie Koła. 

 Specjalnie na to spotkanie został przygotowany, wykład dr Anny Michalczyk z Wyższej Szkoły 
Informatyki I Ekonomii w Olsztynie dotyczący zagadnienia interakcji człowieka z komputerem 
„Dostępność serwisów internetowych” poświęcony zagadnieniu standardu WCAG 2.0. Na 
wykładzie można było się dowiedzieć „Jak tworzyć i utrzymać serwis internetowy, aby był 
dostępny dla wszystkich użytkowników?”. 
  
Po wykładzie Hanna Pikus KR ECDL przedstawiła informacje o nowych produktach PB ECDL 
tzw. mikromodułach, rozszerzeniach modułów B1, B3, S3 oraz nowo powstającym module 
B9-Rozwiazywanie problemów. Nowe produkty mają na celu obsługę certyfikatami ECDL 
ramy kwalifikacji DIGCOMP w zakresie pokrycia pięciu obszarów kwalifikacji cyfrowych: 
Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo i Rozwiązywanie problemów w 
nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 
  
Sporo miejsce zostało poświęcone na zagadnienia dotyczące popularyzacji standardów 
programu ECDL poprzez nowe programy wspierane przez PTI jakim są: Edukacyjne Centra 
Egzaminacyjne ECDL, e-book dydaktyczny, program Klasa z ECDL oraz konkursy cyklicznego 
projektu PB ECDL Edukacja z Panem Tik-iem. W ramach tych programów program ECDL 
mogą popularyzować środowiska Egzaminatorów ECDL oraz członkowie PTI w swoich 
środowiskach. 
  
Spotkanie egzaminatorów miało charakter otwarty, zatem oprócz Egzaminatorów w 
spotkaniu uczestniczyli także goście. Szczególnie miło było nam gościć Panią Alicję Myszor, 
członka założyciela PTI, Członka Honorowego PTI, wieloletniego Koordynatora Regionalnego 
Oddziału Pomorskiego. Pani Alicja wiele lat przepracowała na rzecz PTI z Egzaminatorami 
ECDL oraz przy wdrażaniu programu ECDL do projektów unijnych. Spotkanie zakończyło się 
na rozmowach bezpośrednich w miłej atmosferze, przy kawie i ciastkach. 
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Hanna Pikus 
KR ECDL Olsztyn 
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VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Edukacja z Panem T.I.K-iem” - 
audycja w CZWÓRCE 

 Zapraszamy do wysłuchania w Polskim Radiu CZWÓRKA rozmowy na temat tegorocznej VI 

edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego "Edukacja z Panem T.I.K-iem - 

eUmiejętności przepustką do..." z Mazowieckim Koordynatorem Regionalnym ECDL Pawłem 

Strawińskim. Konkurs skierowany jest głównie do uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce, zainteresowanych nowymi 

technologiami i Internetem. Konkurs wystartował 15.02.2016. Prace konkursowe będzie 

można przesyłać do dnia 12.04.2016. Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w 

dniu 13.05.2016. Więcej szczegółów na stronie konkurs.ecdl.pl. 

 Konkurs dla uczniów. Po co nam e-umiejętności? 

 Tytuł audycji: Nawiedzeni 

Prowadzący: Patryk Kuniszewicz 

Gość: Paweł Strawiński, organizator Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego Edukacja z 

Panem T.I.K.-iem 

Data emisji: 29.02.2016 
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VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Edukacja z Panem T.I.K-iem – e-
Umiejętności przepustką do…” 

 „Edukacja z Panem T.I.K-iem – e-Umiejętności przepustką do…” 
  
Ruszyła już VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Edukacji z Panem T.I.K-
iem”  poświęcona umiejętnościom komputerowym i pracy w sieci, organizowana wspólnie 
przez Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Starzyńskiego w Warszawie i 
Polskie Towarzystwo Informatyczne. 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych w całej Polsce.  
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Celem konkursu jest propagowanie umiejętności komputerowych, zachęcenie do ich 
poszerzania zainteresowań informatycznych i zwrócenie uwagi na powszechną 
komputeryzację w naszym życiu, pokazanie, że umiejętności komputerowych stają się 
mocnym atutem każdego człowieka a wręcz są niezbędne w XXI wieku.  
Zadaniem uczniów jest rozwinięcie, w formie krótkiego filmu, myśli „e-Umiejętności 
przepustką do …”.  Konkurs wystartował dzisiaj tj. 15.02.2016. Prace konkursowe będzie 
można przesyłać do dnia 12.04.2016. Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w 
dniu 13.05.2016. Więcej szczegółów na stronie konkurs.ecdl.pl. 
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Finał konkursu informatycznego „Informatyczny Puchar” w Radomsku 

 Zespół Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Radomsku po raz kolejny zorganizował konkurs 
"Informatyczny Puchar" pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dla 
uczniów gimnazjów z powiatu radomszczańskiego oraz ościennych. Młodzież mogła 
sprawdzić swoje umiejętności z zakresu technologii informatycznej biorąc udział w teście on-
line na stronie konkursu http://puchar.zse-e.edu.pl/.  
  
Celem konkursu było: 
• umożliwienie uczniom sprawdzenia wiedzy z zakresu przedmiotów informatyka 
• popularyzacja wiedzy z zakresu informatyki i technologii informatycznej oraz kierunków 
technicznych w szkołach 
• wspieranie i wyróżnianie uczniów zdolnych i zainteresowanych przedmiotami ścisłymi 
• zachęcanie nauczycieli do rozpoznawania i wpierania zainteresowań uczniów 
• promowanie współpracy pomiędzy szkołami 
  
Konkurs przeprowadzany był w dwóch etapach:  
- 27.01.2016r. – 28.01.2016r. (od 6.00 do 24.00) - I Etap - test zdalny + I Etap część druga – 
test zdalny 
-08.02.2016r. godz. 10.00 - II Etap – stacjonarny, który odbywał się w pracowni 
komputerowej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku,  
- 08.02.2016r. godz. 12.00 Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczysta sesja popularnonaukowa w 
Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku.  
-  
Konkurs miał formę testu wiedzy z różnych dziedzin informatyki i technologii informacyjnej.  
Test wykonywany był na stronie konkursowej http://puchar.zse-e.edu.pl/.  
Laureat I nagrody otrzymał Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych, 
dyplom, nagrody rzeczowe, ufundowane przez Sponsorów konkursu oraz upominki ECDL. 
Laureaci II i III miejsca – dyplomy oraz nagrody w postaci m.in. gadżetów ECDL.  
  
Szczegóły, regulamin oraz finał konkursu, który odbył się 08.02.2016 roku w Radomsku, wraz 
ze zdjęciami znajdują się na stronach konkursów www.konkurs.zse-e.edu.pl, 
http://puchar.zse-e.edu.pl/ i  na facebooku 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1736531226566181.1073741870.142667819
4218154&type=3 
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ECDL to jest to! 

Zapraszamy do lektury naszych najnowszych artykułów, opublikowanych na portalu Edukacja 

i kariera. 

 Jacek Pulwarski, Ogólnopolski Koordynator ECDL, przedstawia i omawia wyniki badań, 

dotyczących e-umiejętności obywateli UE i Polski. Wskazuje również potrzebę weryfikacji  i 

certyfikacji umiejętności komputerowych na rodzimym rynku e-kompetencji. Na koniec 

przekonuje, że oferta ECDL Profile - uczymy się przez całe życie, gdzie każdy kandydat sam 

komponuje swoją ścieżkę certyfikacji, jest idealną odpowiedzią na powstałe 

zapotrzebowanie. W dwóch kolejnych tekstach Beata Chodacka i Adam Wieczorek 

przybliżają problematykę finansowania certyfikacji ECDL w ramach funduszy europejskich i 

przedstawiają szczegółową charakterystykę poszczególnych modułów ECDL. 
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Podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Szkół Gimnazjalnych w Bydgoszczy 

 22 grudnia 2015 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy wręczone zostały 

nagrody uczestnikom Międzyszkolnego Konkursu Szkół Gimnazjalnych na hasło propagujące 

osiągnięcia bydgoszczanina Mariana Rejewskiego. 

Laureatami konkursu zostali uczniowie: 

 1. miejsce- Paweł Juszczak z Gimnazjum nr 10 

2. miejsce-Angelika Majchrzak z Gimnazjum nr 50 

3. miejsce-Przemysław Szczutkowski z Gimnazjum nr 34 

  

Nagrody w imieniu sponsora - Polskiego Towarzystwa Informatycznego  i organizatorów 

wręczyła pani Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy mgr-inż. Ewa 

Ankiewicz-Jasińska. 

 Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu! 
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Możliwość zdawania egzaminów ECDL w języku angielskim w Polsce 

W ubiegłym tygodniu odbyły się pierwsze egzaminy ECDL w języku angielskim. Wynik był 
pozytywny, a kandydatowi z Egiptu został już wręczony certyfikat ECDL Profile. 
Przetestowania nowego narzędzia podjęło się Centrum Egzaminacyjne Żelazna z Warszawy 
(CE0136). Wszystkim, którzy brali udział w tym wydarzeniu, serdecznie dziękuję za ich 
zaangażowanie. 
Potrzebę przeprowadzenia egzaminów w wersji angielskiej proszę zgłaszać mailowo na 
adres pawel.strawinski@ecdl.pl. 
Paweł Strawiński 
Mazowiecki Koordynator Regionalny 

The possibility of taking ECDL exams in English in Poland 

We are pleased to inform you about the possibility of taking ECDL exams in Poland in the 
English version. 
For more information or reservation please contact pawel.strawinski@ecdl.pl 
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STRONA 2 

Godzina kodowania 

Dla kodujących z Oddziałem Małopolskim PTI zapraszamy na Wydział Matematyki i 
Informatyki UJ w najbliższą sobotę na warsztaty z programowania klocków lego. Warsztaty 
organizuje fundacja Instytut Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości we współpracy z Kołem 
Robotyki i Sztucznej Inteligencji UJ. 
W najbliższą sobotę 12. grudnia: 
- szkoły podstawowe - klasy 4-6 - 10:00-13:00 - sala 0174 
- gimnazjum - 10:00-13:00 - sala 1167 
- liceum - - 10:00-13:00 - sala 1106 
Ul. Łojasiewicza 6 - Wydział Matematyki i Informatyki UJ, Campus 
Zgłoszenie prosimy przesyłać na adres: 
warsztatyzrobotyki@gmail.com do piątku do godz. 12:00. 
Zapraszamy w imieniu Oddziału Małopolskiego PTI! 
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Wielki Konkurs Noworoczny 

Jak zastosować technologię do rozwiązywaniu postawionych zadań? Tym razem możesz 
działać w zespole. To okazja by sprawdzić siebie. Zachęcamy uczniów, nauczycieli a nawet 
całe rodziny do wspólnej zabawy. Szczegóły dzisiaj na 
https://www.facebook.com/konkurs.pantik/ , ale już teraz można poznać zasady zabawy 
pobierając Regulamin Wielkiego Konkursu Noworocznego wraz z podpowiedzią. 
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Logotypy "Klasa z ECDL" oraz historia ich powstania 

Podczas 7-mej Międzynarodowej Konferencji Naukowej na Uniwersytecie Śląskim w 
Cieszynie (poświęconej e-learningowi) nasz Koordynator Regionalny Pani Elżbieta Bowdur 
wpadła na pomysł zaprojektowania logotypów. Zaproponowała Pani Marcie Zawadzkiej ich 
wystawę w WST w Katowicach podczas konferencji KISS-u. Niestety z przyczyn niezależnych 
wystawa ta uległa przeniesieniu w czasie, natomiast kilka filmików, stworzonych przez 
uczniów Technikum nr 4 im Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu zostało jednak 
zaprezentowanych a ponieważ Inicjatywa "Klasa z ECDL-em" jest bardzo interesująca, Pani 
Ela wspólnie z Panią dr Agnieszką Hebą postanowiły skorzystać z talentów uczniów, by 
zaprojektować logo. Pomysłem Pani dr Heby było, żeby faza projektowa odbywała się "na 
żywo", w czasie trwania konferencji. Tak więc idea powstania logo narodziła się podczas 
przedkonferencyjnej burzy mózgów i jest autorstwa trzech pełnych pomysłów kobiet. 

Poniżej prezentujemy logotypy. 

Andrzej Bednarczyk                              

Grzegorz Dąbrowski                            

Katarzyna Lesz                                    

Piotr Przybyła                                           
Radosław Wojdyła                                   
Szymon Łacheta                                    
Żaneta Kaszczol   
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ECDL IT Security 2.0 oraz 2.0 Extended 
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Informujemy, że pojawiła się możliwość zdawania egzaminów z produktu ECDL IT Security 
(S3) v2.0. Są to dwa warianty egzaminów S3 w oparciu o nową wersję sylabusa v2.0 – 
wariant standardowy S3 v2.0 oraz S3 v2.0 Extended (wariant rozszerzony). 

Nowa wersja sylabusa ECDL IT Security rozszerza zagadnienia bezpieczeństwa TIK na obszar 
urządzeń mobilnych zaś rozszerzenie  udostępnia nowe pole eksploracji dla testowania zasad 
bezpieczeństwa, w postaci zagadnień styku TIK i ochrony środowiska. Taka projekcja tematu 
ochrony środowiska pozwala zapewnić pełne pokrycie modułem  ECDL IT Security obszaru 
"Bezpieczeństwo" na poziomach zaawansowania A i B w ramie kompetencji DIGCOMP, 
zgodnie ze standardem wymagań dla projektów unijnych, współfinansowanych ze środków 
EFS. Testy uwzględniające tak ujętą ochronę środowiska dostępne są w ścieżce certyfikacji 
ECDL IT Security 2.0 Extended. 

Obok standardowego ECDL IT Security 2.0 - bez pytań z ochrony środowiska - w dalszym 
ciągu (do odwołania) będzie funkcjonować dotychczasowa ścieżka ECDL IT Security 1.0, do 
czasu zakończenia projektów, w których tę wersję przewidziano. W wersji 2.0 egzaminy 
testowe (podstawowe i rozszerzone) trwają nadal 45 minut ale mają po 36 pytań 
jednokrotnego wyboru (1 z 4). Zmianie uległa formuła zadania praktycznego, które należy 
wykonać na pobranych poprzez aplikację egzaminacyjną plikach i wskazać uzyskaną z nich 
cechę, w podanych możliwych odpowiedziach. W wersji 2.0 zrzuty ekranowe nie są już 
animowane ale naniesione są na nie etykiety a, b, c, d, przypisujące jednoznacznie obszary 
do podanych odpowiedzi. 

Ceny egzaminów dla wszystkich trzech produktów są takie same, jak obowiązywały 
dotychczas dla wersji 1.0. 

Na stronach internetowych ecdl.pl sylabus modułu ECDL IT Security dostępny jest już tylko w 
wersji 2.0, w wariancie zarówno podstawowym jak i rozszerzonym (elementy oznaczone 
gwiazdką). 

ECDL:  
Aktualności  

XI Konferencja Naukowo-Metodyczna im. dr. Janusz Trawki w Katowicach 19.11.2015 

Po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić Państwa do Katowic na coroczną konferencję 
naukowo-metodyczną , skierowaną do wszystkich zainteresowanych problematyką 
wykorzystania nowoczesnych technologii w dydaktyce. Podczas konferencji, której 
tegoroczny tytuł to „Interaktywna edukacja” chcemy pokazać nowe narzędzia, metody i 
pomysły wykorzystania nowoczesnych narzędzi ICT w dydaktyce. 

Współpracując z Uniwersytetem Śląskim Wydziałem Nauk o Ziemi oraz ze Śląskim Centrum 
Społeczeństwa Informacyjnego pragniemy w tym roku zwrócić uwagę nauczycieli między 
innymi na interesujące umiejętności związane z odczytywaniem map elektronicznych 
i wykorzystaniem tych możliwości w procesie dydaktycznym. Wierzymy w to, że Konferencja 
wniesie wiele nowości, ale także będzie miejscem spotkań, wymiany doświadczeń 
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i wspomnień. Chcemy zwrócić uwagę, że nasi goście z tytułu udziału w konferencji nie 
ponoszą żadnych kosztów, a będą na nich czekać dodatkowe niespodzianki. 

Więcej informacji na stronie konferencji http://konferencja2015.kiss.pl 

ECDL:  
Aktualności  

ECDL w Kompedium HR 2015 

Zachęcamy do pobrania Kompedium HR, w którym mowa o certyfikacji ECDL. 
Artukuł do przeczytania. 

Plik do pobrania Kompedium znajduje sie pod adresem Kompedium w serwisie pracuj.pl 
(dostepność do 18.11.2015) lub tutaj. 

ECDL:  

Aktualności  
 

Podsumowanie regionalne ŚDSI – Dni Otwarte ECDL oraz konkursy informatyczne 

W tym roku uroczyste „Podsumowanie regionalnych przedsięwzięć Światowych Dni 
Społeczeństwa Informacyjnego”, które odbyły się w regionie warmińsko-mazurskim miało 
miejsce 30 czerwca w Ełku. 

Zaproszenia udzielił nam Dyrektor Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Michał 
Jodko, a gościnnym miejscem był Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy okazji 
podsumowującej konferencji  „Wspomaganie placówek oświatowych w powiecie ełckim”. 

 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli od lat współpracuje w Regionalnym 
Koordynatorem ECDL w programie ECDL, przez wdrażanie projektów doskonalących 
umiejętności  nauczycieli oraz uczniów na bazie sylabusów ECDL w powiecie Ełckim. Dzięki 
wdrażanym projektom zostało przeszkolonych około trzydziestu nauczycieli, którzy uzyskali 
uprawnienia egzaminatorów ECDL. W ostatnim roku MODN wdrażał projekt Innowacyjny e-
Nauczyciel na podstawie programu PTI e-Nauczyciel. Placówka posiada akredytowane przez 
PTI Laboratorium ECDL współpracujące z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w 
Olsztynie. W uroczystości brali udział dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych powiatu ełckiego oraz władze samorządowe, posłowie i zaproszeni 
goście. 

 W podsumowaniu brała udział Hanna Pikus Koordynator Regionalny ECDL oraz Marek 
Adamowicz Przewodniczący Koła Warmińsko-mazurskiego którzy  wyręczycieli 
podziękowania za włożoną pracę w organizację Dni Otwartych ECDL dla Dyrektora Zespołu 
Nr 6 w Ełku Artura Bońkowskiego oraz nauczyciela, egzaminatora ECDL Bogumiły 
Przyborowskiej. Wręczono również podziękowania dla dyrektorów szkół i nauczycieli 
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koordynujących działania w konkursie informatycznym „TIK?-TAK!”: Kazimierza 
Czepułkowskiego, Andrzeja Szmurło, Andrzeja Stęperskiego, Tadeusza Kalety, Dariusza 
Łukaszewicza , Jarosława Ćwika oraz Lecha Karwowskiego. W powiecie ełckim do półfinału 
przeszło  10 uczniów: w ścisłym finale znalazł się uczeń Zespołu Szkół numer 5 im. 
Brzostowskiego – Rafał Oleksy. Dla ucznia Rafała Oleksego finalisty ogólnopolskiego 
Konkursu „ TIK?_Tak!” przekazano nagrodę ufundowaną przez Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

Fot. www.modn.pl 

Olsztyn, 30 września 2015 

Hanna Pikus 

Konkursy:  

Zakończone 

ECDL:  

Aktualności  

Artykuł o certyfikacji ECDL 

Zachęcamy do zapoznania się z treścia artykułu o certyfikacji ECDL na stronie 
www.edukacjaikariera.pl. 

ECDL:  
Aktualności  

Porozumienie o współpracy pomiędzy PTI a Technikum Energetyczno-Informatycznym w 
Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie 

Technikum Energetyczno-Informatyczne w Zespole Szkół Energetycznych w 
Lublinie  pierwszą w Polsce szkołą podpisująca porozumienie o współpracy z Polskim 
Towarzystwem Informatycznym! 

W dniu 25 września 2015r. o godz. 16:00, odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas 
pierwszych Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie. 

Podczas uroczystości ślubowania zostało podpisane oficjalne porozumienie  o wzajemnej 
współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie 
a Polskim Towarzystwem Informatycznym. 

Energetyk jest pierwszą w Polsce szkołą podpisującą takie porozumienie z PTI.  Poprzedziła je 
10 letnia współpraca obu partnerów w dziedzinie rozwijania pasji i zainteresowań 
informatycznych młodzieży oraz międzynarodowej certyfikacji  umiejętności 
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komputerowych. Jedną z pracowni komputerowych w szkole jest certyfikowane 
laboratorium ECDL, posiadające pozytywną akredytację Komisji Jakości PTI. 

Tylko w latach 2012-2014 uczniowie technikum zdali około 240 egzaminów certyfikujących 
m.in. z obsługi pakietu biurowego, tworzenia stron internetowych i komunikacji w sieci, 
dodatkowo około 30 uczniów uzyskało bezpłatne vouchery na egzaminy z możliwością 
wyboru certyfikacji. 

Polskie Towarzystwo Informatyczne sprawuje honorowy patronat nad konkursami 
organizowanymi przez szkołę.  Między innymi, nad promującym zasady bezpiecznego 
korzystania z Internetu i środków multimedialnych, Regionalnym Konkursem 
Informatycznym „Dzień Bezpiecznego Komputera”, organizowanym dla młodzieży szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych woj. lubelskiego, a od bieżącego roku również szkół 
podstawowych Miasta Lublin. 

Już w bieżącym roku szkolnym, uczniowie klas technik informatyk z najlepszymi wynikami z 
przedmiotów informatycznych będą mogli bezpłatnie uzyskać  międzynarodowe certyfikaty 
umiejętności komputerowych. Postępom w nauce uczniów będzie przyglądał się 
przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego, regionalny koordynator ECDL w woj. 
lubelskim Pan Wojciech Kulik. Życzymy dobrych wyników! 

Należy nadmienić, iż w roku szkolnym 2014/15 zdawalność egzaminu zawodowego w szkole, 
w zawodzie technik informatyk wynosiła 96%, co świadczy o dobrym przygotowaniu uczniów 
nie tylko do egzaminów ale i do pracy zawodowej. 

Szczegóły oraz inne zdjęcia z uroczystości na  stronie 
zsen.lublin.pl  http://www.zsen.lublin.pl/index.php/aktualnosci/wydarzenia/634-
slubowanie-uczniow-klas-pierwszych-zse-2015-2016 

ECDL:  

Aktualności  

Informacja 

Informujemy, że w dniu 13 sierpnia Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wystosowało do 
wszystkich instytucji pośredniczących POWER (Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja - 
Rozwój)  i zarządzających RPO  (Regionalnych Programów Operacyjnych) wyjaśnienia wraz z 
pismem przewodnim nr DZF.VI.8460.13.IS.1 na temat kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 
projektów. Poza wyjaśnieniami merytorycznymi jest tam lista przykładowych kwalifikacji, a 
wśród nich (jedyne z zakresu IT) kwalifikacje ECDL. Także PTI jest wymienione jako Instytucja 
Certyfikująca a Centra Egzaminacyjne akredytowane przez PTI – jako Instytucje Walidujące. 
ECDL jest też przytoczony jako (znów jedyny z zakresu IT) powszechnie uznawany certyfikat 
międzynarodowy. ECDL jest wreszcie wymieniony jako określony standard poziomów, do 
których należy odnosić się podczas określania efektów uczenia się we wnioskach o 
dofinansowanie. 
Można ten tekst znaleźć także na stronach MEN poświęconych EFS: 
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http://www.efs.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/2115-kwalifikacje-uzyskiwane-w-ramach-
projektow-efs 
oraz na stronach poszczególnych instytucji pośredniczących i zarządzających w całym kraju. 

ECDL:  

Aktualności  

STRONA 3 

Relacja z wręczenia nagrody w międzynarodowym konkursie ECDL w siedzibie PTI w 
Warszawie 

 

We wtorek 8 września, w siedzibie PTI przy ul. Puławskiej 39/4 w Warszawie, odbyła się 
uroczystość wręczenia nagrody w międzynarodowym konkursie Fundacji ECDL dla młodzieży 
europejskiej w wieku 14-18 lat na 15 sekundowy filmik pt. „Jak certyfikat ECDL pomógł mi w 
szkole/pracy/w domu”. 

Zwycięzcą konkursu został Marcin Orecki, uczeń Technikum Mechatronicznego nr 1 w 
Warszawie, który w nagrodę otrzymał iPad z rąk Jakuba Christopha, Dyrektora ds. Europy 
Fundacji ECDL. W uroczystości wzięli udział m.in. Krzysztof Skolimowski, wiceburmistrz 
Urzędu Dzielnicy Mokotów, Marek Hołyński, wiceprezes PTI, Krystyna Pełka-Kamińska, 
Dyrektor Generalna ZG PTI, Jacek Pulwarski, Ogólnopolski Koordynator ECDL, nauczyciele i 
uczniowie Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie. 

Relację z uroczystości wyemitowała TVP Warszawa 8 września o godz. 18.30, wywiady z 
uczestnikami wydarzenia pojawią się 12 września na antenie Polskiego Radia Czwórki. 
Link do Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego (transmisja o godz. 18:45 - 18:47). 
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Jakub Christoph, Dyrektor ds. Europy Fundacji ECDL, 
Jacek Pulwarski, Ogólnopolski Koordynator ECDL 
oraz Marcin Orecki 

Marcin Orecki przyjmuje gratulacje od wiceburmistrza 
Krzysztofa Skolimowskiego 

  

Marek Hołyński, wiceprezes PTI, Marcin Orecki 
i Krystyna Pełka-Kamińska, Dyrektor Generalna ZG PTI 

Marcin Orecki 

  

Marek Hołyński i Marcin Orecki udzielają wywiadu dla Polskiego Radia 



 

. 

  

ECDL:  
Aktualności  

 

X Konferencja Samorządowa „Społeczeństwo informacyjne. E-Administracja. E-Puap. 
Bezpieczeństwo i ochrona danych” 

W dniu 30 czerwca 2015r. odbyła się X Konferencja Samorządowa „Społeczeństwo 
informacyjne. E-Administracja. E-Puap. Bezpieczeństwo i ochrona danych” poświęcona 
szerokorozumianej tematyce społeczeństwa informacyjnego i e-Administracji. Konferencja 
została podzielona na dwa panele - I przedstawiał treści o charakterze bardziej ogólnym, 
natomiast II bardziej praktycznym, prezentującym dobre praktyki. I panel prezentowali 
następujący prelegenci: 
Jurand Drop – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
Jacek Krupa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 
Karol Krawentek i Marek Magryś – Cyfronet akademickie centrum superkomputerowe 
Paweł Zalewski – koordynator certyfikatu EPP e-Urzędnik przedstawiciel Polskiego Biura 
ECDL 

Wystąpienie koordynatora certyfikatu EPP e-Urzędnik dotyczyło potrzeby kształcenia 
ustawicznego urzędników, wymuszonego licznymi zmianami w systemach informatycznych 
oraz zmianami legislacyjnymi w prawie krajowym, jak i prawodawstwie UE. Poruszony 
również został problem efektywnego wydatkowania funduszy przeznaczonych na działalność 
szkoleniową. Zaproponowanym rozwiązaniem jest podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie 
swojej wiedzy z wykorzystaniem certyfikacji ECDL Profile, która pozwala na zaprojektowanie 
własnej ścieżki certyfikacyjnej w wariancie najkorzystniejszym dla uczestnika, jak i jego 
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pracodawcy. Jest to – zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych - program 
uczenia się przez całe życie oraz, jako uzupełnienie, szczególnie polecany dla urzędników 
certyfikat EPP e-Urzędnik. 

ECDL:  

Aktualności  

Sprawozdanie z uroczystego podsumowania konkursów w województwie łodzkim 

W dniu 08 czerwca 2015 roku, w Sali Rady Wydziału EEIA Politechniki Łódzkiej, odbyło się 
uroczyste spotkanie mające na celu podsumowanie dwóch konkursów: Ogólnopolskiego 
Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych T.I.K? – TAK! oraz „Telefonem ucz się i odkrywaj świat!” "Edukacja 
z Panem T.I.K-iem". 

Podsumowanie dokonań uczniów i nauczycieli w konkursie TIK!-TAK? połączone było 
z rozdaniem dyplomów oraz ogłoszeniem wyników konkursu na najlepsze prace dyplomowe 
z Informatyki na Politechnice Łódzkiej. Uroczystość rozdania dyplomów odbyło się na 
zaproszenie Dziekana WEEIA oraz Oddziałów Łódzkich PTI oraz ACM. 

W spotkaniu zostali zaproszeni i uczestniczyli uczniowie szkół z woj. łódzkiego z najlepszymi 
wynikam  w konkursie, wraz ze swoimi opiekunami – nauczycielami, rodzicami. 

Organizatorem spotkania byli Koordynator Regionalny ECDL – region Łódź we współpracy 
z Prezesem Oddziału Łódzkiego PTI ACM Łódź Chapter. 

W tegorocznej, V edycji Konkursu w województwie łódzkim brało udział ok. 1050 uczniów 
z 71 różnego typu szkół: z 26 szkół podstawowych, 23 szkół gimnazjalnych oraz 22 szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Do półfinału, który odbywał się 28.04.2015r z województwa łódzkiego przystąpiło 27 
uczniów z 18 szkół.  Rozgrywki na tym etapie odbywały się pod nadzorem Regionalnych 
Komisji Konkursowych. 

Do finału konkursu , który miał miejsce 14 maja 2015 w Warszawie podczas Światowych  Dni 
Społeczeństwa Informacyjnego, z naszego województwa zakwalifikowało się trzech uczniów, 
dwóch ze szkół gimnazjalnych oraz jeden ze szkoły ponadgimnazjalnej. W finale dwóch 
uczniów zajęło bardzo dobre miejsca: Oliwier Wiatr z Gimnazjum Nr 5 w Piotrkowie 
Trybunalskim zajął 6 miejsce oraz Krzysztof Haładyn z Liceum Ogólnokształcącego 
Politechniki Łódzkiej zajął 11 miejsce. 

Wszyscy zaproszeni uczniowie: półfinaliści, finaliści otrzymali gratulacje od organizatorów, 
dyplomy oraz upominki przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i gadżety ECDL 
przekazane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Dyrektorzy szkół, opiekunowie-
nauczyciele otrzymali również upominki oraz dyplomy i podziękowania za pomoc, wsparcie i 
wkład włożony w przygotowanie uczniów do konkursu. 
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Regionalne zakończenie konkursu TIK?- TAK! w woj. pomorskim 

W dniu 23 czerwca 2015 roku odbyło się Regionalne spotkanie po 
Ogólnopolskim  Konkursie  Informatycznym TIK? -TAK! , w którym uczestniczyli uczniowie 
różnych typów szkół z woj. pomorskiego z najlepszymi wynikam  w konkursie, wraz ze 
swoimi nauczycielami - opiekunami lub rodzicami. 

Organizatorem spotkania był Koordynator Regionalny ECDL we współpracy z Oddziałem 
Pomorskim PTI. 

W tegorocznej, V edycji Konkursu uczestniczyło ok. .30 tys. uczniów z 1100 szkół. 
Z woj. pomorskiego w konkursie brało udział 2027 uczniów z 67 różnego typu szkól. 
Do półfinału, który odbywał się w  maju, w  pięciu lokalizacjach naszego województwa 
przystąpiło 41 uczniów z 13 szkół.  Rozgrywki na tym etapie odbywały się pod nadzorem 
Regionalnych Komisji Konkursowych. 
Do finału konkursu , który miał miejsce 14 maja 2015 w Warszawie podczas Światowych  Dni 
Społeczeństwa Informacyjnego, z naszego województwa zakwalifikowało się trzech uczniów 
ze szkół podstawowych. W finale wszyscy trzej zajęli znakomite miejsca: 
•    Konrad Ślusarz   z Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pruszczu Gdańskim,- 
Dyrektor Pani  Iwona Jakubek, Opiekun Pani Marta Kolka, zdobył I miejsce w Polsce wśród 
uczniów szkół podstawowych. 
•    Jan Kozub z Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi–Dyrektor Pani Grażyna 
Jasiecka, Opiekun Pani Katarzyna Ludka,zdobył V miejsce w Polsce wśród uczniów szkół 
podstawowych 
•    Sebastian Wojdziak z I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Słupsku –Dyrektor Pan 
Andrzej Opałek, Opiekun Pan Kazimierz Lisiecki, zdobył XII miejsce w Polsce wśród uczniów 
szkół podstawowych. 
 
Finaliści otrzymali mocne oklaski i gratulacje od uczestników spotkania. 
 
Spotkanie odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności  w Gdańsku. 
 
 Przebieg spotkania by następujący: 
•    Prezentacja Organizatorów Konkursu- Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz 
Polskiego Biura ECDL 
•    Przypomnienie założeń konkursu TIK? -TAK! –oraz prezentacja wyników regionalnych 
•    Wręczenie   upominków wszystkim uczniom i opiekunom. Uczniowie  z najlepszymi 
wynikami otrzymali również vouchery na bezpłatne egzaminy ECDL ufundowane przez 
Polskie Biuro ECDL. 
•    Zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. 
 
Atmosfera spotkania była przyjazna, uczniowie, nauczyciele i rodzice dziękowali za 
zorganizowanie konkursu ,za  zaproszenia na spotkanie regionalne oraz możliwość 
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zwiedzenia Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, gdzie oprócz wiedzy 
historycznej, uczniowie mogli również korzystać z zastosowań technologii informacyjno-
komunikacyjnej. 
 
Jeszcze raz gratulujemy finalistom oraz  wszystkim  uczniom a ich Opiekunom dziękujemy za 
przygotowanie uczniów do konkursu  i dobrą współpracę. 
 
Do spotkania w następnych konkursach informatycznych i egzaminach ECDL! 
 
Alicja Myszor KR  ECDL – Gdańsk 
Spotkanie na zdjęciach 

Konkursy:  

Zakończone 
ECDL:  
Aktualności  

Podsumowanie ogólnopolskich konkursów informatycznych - województwo 
zachodniopomorskie 

19.06.2015 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i 
Centrum Egzaminacyjne ECDL przy Uniwersytecie Szczecińskim gościł najlepszych uczniów z 
województwa zachodniopomorskiego w konkursach TIK?-TAK! oraz Edukacja z Panem T.I.K.-
iem „Telefonem ucz się i odkrywaj świat”. 

 Uczniowie przybyli ze swoimi nauczycielami, dyrektorami szkół i rodzicami. 

 Spotkanie otworzył Prezes Oddziału Zachodniopomorskiego PTI prof. Zdzisław Szyjewski 
witając przybyłych gości, w tym. Dyrektora Gabinetu Marszałka województwa 
zachodniopomorskiego, Krzysztofa Barczyka oraz Panią Prodziekan Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania prof. Małgorzatę Łatuszyńską. 

Koordynator Regionalny ECDL przedstawił podstawowe informacje o konkursach i jego 
przebiegu w województwie. Potem nastąpił moment, na który wszyscy czekali – rozdanie 
nagród dla najlepszych uczniów i dyplomów dla najaktywniejszych szkół i nauczycieli. 

Całej imprezie towarzyszyła wystawa prac z konkursu „Telefonem ucz się i odkrywaj świat”. 
Wszyscy z zainteresowaniem oglądali prace, które posłużyły do wydania zeszytów, które były 
rozdawane wśród przybyłych na spotkanie. Tradycyjnym elementem podsumowania był 
konkurs z nagrodami ufundowanymi przez Oddział Zachodniopomorski PTI. 

W tegorocznej edycji konkursu TIK? TAK! uczestniczyło około 30 tys. uczniów z 1100 szkół. Z 
naszego województwa startowało 1360 uczniów z 67 szkół, więcej niż przed rokiem. W tym 
roku  do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 24 uczniów. Gratulujemy! Do finałowej 
rozgrywki w Warszawie zakwalifikował się Jakub Szajek z Gimnazjum nr 42 ze Szczecina. Start 
zakończył zdobywając III miejsce w Polsce. Nagrodę dla najlepszego ucznia z naszego 
województwa ufundował Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz 
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Sobieraj. Nagrodę w postaci tabletu odebrał Jakub Szajek. Pozostali uczniowie dostali inne 
atrakcyjne nagrody. 

W konkursie Edukacja z Panem T.I.K.-iem „Telefonem ucz się i odkrywaj świat” z naszego 
województwa została wyróżniona Weronika Strojny z Gimnazjum nr 18 ze Szczecina. 

Pełną relację i galerię zdjęć można zobaczyć na http://www.ecdl.szczecin.pl 
Relacja dżwiękowa z konkursu do odsłuchania. 

M. Zajdel Koordynator ECDL w Szczecinie 

Konkursy:  

Zakończone 

ECDL:  

Aktualności  

Małopolska Gala TIK?-TAK! 

W dniu 8 czerwca 2015 w ramach obchodów Małopolskiego Dnia uczenia się odbyła się 
uroczysta Małopolska Gala TIK?-TAK! podsumowująca działania w zakresie edukacji 
informatycznej prowadzone przez Polskie Towarzystwo Informatyczne na terenie 
Małopolski. Spotkanie miało miejsce w gościnnych murach Katedry Informatyki AGH, dzięki 
uprzejmości prof. Krzysztofa Zielińskiego. 
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Podczas uroczystości Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa wręczył 
najlepszym uczniom z naszego regionu nagrody i gratulacje: 

1. Andrzej Wacławik – Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie 
2. Bartłomiej Wacławik – Gimnazjum nr 16 w Krakowie 
3. Jakub Dec – Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach 

Wyróżnienia za wybitne osiągnięcia wraz z gratulacjami z rąk Dyrektora Departamentu 
Edukacji Województwa Małopolskiego Dariusza Styrny oraz prof. Krzysztofa Zielińskiego 
otrzymali: 

1. Mikołaj Maślak – Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie 
2. Bartłomiej Tota – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku 
3. Arek Zięba – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu 
4. Jakub Chodorowski – Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza 
5. Łukasz Wac – Gimnazjum nr 16 w Krakowie 
6. Konrad Makuch – Technikum Łączności nr 14 w Krakowie 

Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, dr inż. Marek 
Gajęcki przedstawił bardzo interesujący wykład na temat Big Data oraz przyszłych kierunków 
rozwoju informatyki. 

Przedstawiciel Kuratorium Jan Pawłowski wręczył wyróżnienia i gratulacje nauczycielom 
propagującym edukację informatyczną w Małopolsce. 
Wszyscy zaproszeni goście otrzymali dyplomy oraz nagrody, które sprawiły wiele radości. 

Konkursy:  

Zakończone 

ECDL:  

Aktualności  

Artykuł prasowy o wojewódzkim konkursie ECDL  

W dniu 20 maja 2015 roku odbyła się w Szkole Podstawowej nr 16 im. Polskich 
Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim pierwsza edycja Wojewódzkiego Konkursu 
Promującego Ideę ECDL. Zachęcamy do przeczytania artykułu na ten temat, który ukazał się 
w lokalnej prasie: ziemiapiotrkowska.pl/wp-content/uploads/2015/06/strona005.pdf 

ECDL:  
Aktualności  
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Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 

W dniu 14 maja 2015 r. w Pałacu Zamoyskich w Warszawie odbyła się Wielka Gala 
Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. W imprezie wzięło udział ponad 150 osób - 
zarówno członkowie PTI, jak i zaproszeni goście. Podczas Wielkiej Gali wręczono także 
prestiżowe nagrody i nominacje: INFOSTAR za osiągnięcia w 2014 r., INFOSTAT ŚDSI 2015, 
dyplom i statuetkę dla najlepszego Centrum Egzaminacyjnego ECDL 2014 oraz Best Practice 
Award za najlepszy projekt ECDL. Nagrodę INFOSTAT 2015 za wybitny wkład pracy w 
działalność PTI i rozwój ECDL w Polsce przyznano Pani Alicji Myszor, Pomorskiemu 
Koordynatorowi Regionalnemu ECDL. Małopolski Koordynator Regionalny Pani Beata 
Chodacka była nominowana do nagrody INFOSTAR. Tytuł najlepszego Centrum 
Egzaminacyjnego ECDL 2014 przyznano Krakowskiemu Centrum Egzaminacyjnemu przy BIŚ 
Computers a statuetkę odebrał Pan Bohdan Lisowski. Natomiast statuetkę Best Practice 
Award, przyznaną przez Fundację ECDL za zrealizowany przez Śląskie Centrum Szkoleniowo-
Egzaminacyjne KISS projekt „Kompetentny e-Nauczyciel”, odebrała Pani Elżbieta Bowdur, 
Górnośląski Koordynator Regionalny ECDL. Gratulujemy! 

Foto: Biś Lisowski 

ECDL:  

Aktualności  

I edycja Wojewódzkiego Konkursu Promującego Ideę ECDL pod patronatem PTI 

W dniu 20 maja 2015 roku, w Szkole Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijskich w 
Piotrkowie Trybunalskim odbyła się I edycja Wojewódzkiego Konkursu Promującego Ideę 
ECDL. Konkurs otrzymał patronat Polskiego Towarzystwa Informatycznego Oddziału 
Łódzkiego. Uroczystego otwarcia dokonał dyrektor szkoły, Pan Robert Bednarek. Następnie 
10 zespołów składających się z 3 uczniów przystąpiło do zmagań konkursowych rozwiązując 
test z Grafiki Menedżerskiej i Prezentacyjnej. Test składał się z 20 zadań i tyle samo punktów 
było do zdobycia przez każdego ucznia. 

Po trwających 45 minut testach sprawdzających, w których dokonano oceny punktowej 
poprawności wykonania zadań oraz czasu ich wykonania komisja konkursowa ogłosiła 
wyniki: 

Drużynowo zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim w składzie: 
Bartłomiej Pruszczyk, Bartosz Głowacki, Bartosz Siwakowski. Miejsce drugie i trzecie zajęły 
drużyny gospodarzy konkursu, czyli Szkoły Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków 
w Piotrkowie Trybunalskim w składzie: Ada Możdżeń, Michał Kawnik, Igor Ortyl, oraz 
w składzie: Piotr Litych, Kacper Jeż i Kuba Ubrych. Drużyny otrzymały upominki ECDL. 

Jeszcze większe emocje były podczas ustalania klasyfikacji indywidualnej, w której 
reprezentant Szkoły Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim, Michał Kawnik zapewnił 
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sobie zwycięstwo szybszym wykonaniem zadań niż jego kolega ze Szkoły Podstawowej nr 3 
Dawid Cłapa. Zwycięzca otrzymał cenną nagrodę – tablet ufundowany przez firmę Kaufland 
oraz gadżety ECDL. 

Organizator konkursu - Szkoła Podstawowa nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim gratuluje 
wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom i zaprasza do kolejnej edycji konkursu 
w przyszłym roku. Serdeczne podziękowania firmie Kaufland za ufundowanie nagrody 
głównej oraz dodatkowych nagród w postaci głośników, słuchawek i wielu innych akcesoriów 
komputerowych a także Regionalnemu Koordynatorowi ECDL Pani Beacie Ostrowskiej za 
przekazanie upominków ECDL dla uczestników konkursu. 

Link na stronę szkoły: http://www.sp16piotrkow.wikom.pl/ 

ECDL:  

Aktualności  

"Edukacja z Panem T.I.K-iem - Telefonem ucz się i odkrywaj świat" 

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego "Edukacja z Panem T.I.K-iem - 
Telefonem ucz się i odkrywaj świat" dobiegła końca. 
Wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w konkurs serdecznie dziękujemy a 
zwycięzcom gratulujemy. 

Oto wyniki konkursu: 
POZIOM SZKOŁY PODSTAWOWE 

WYRÓŻNIENIE Piotr Mikołajczyk - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie 
3 miejsce -  Antonina Krynicka – Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi im. KEN w 
Katowicach 
2 miejsce - Maksymilian Marcinkowski - Szkoła Podstawowa Łódzkiego Stowarzyszenia 
Oświatowego w Łodzi 
1 miejsce -  Magdalena Sychowicz - Szkoła Podstawowa nr 153 w Łodzi 

POZIOM SZKOŁY GIMNAZJALNE 
WYR Emilia Klochowicz – Europejskie Gimnazjum Językowe z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Unii Europejskiej w Radomiu WYR Weronika Strojny - Gimnazjum nr 18 im. Noblistów 
Polskich w Szczecinie 
3 miejsce - Aleksandra Leśniak – Zespół Szkół – Gimnazjum w Przystajni 
3 miejsce - Natalia Zakrzewska – Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. 
Starzyńskiego w Warszawie 
2 miejsce - Mikołaj Rypeść - Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. 
Starzyńskiego w Warszawie 
2 miejsce - Artur Morys-Magiera - Salezjański Ośrodek Szkoleniowo-Wychowawczy ; 
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowskich Górach 
1 miejsce - Ilona Łysakowska – Gimnazjum nr 1 w Chełmie 
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POZIOM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
Nagroda specjalna - Seweryn Bogusz – Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w 
Gorlicach 
3 miejsce - Mateusz Kos – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w 
Nysie 
3 miejsce - Rafał Staśkiewicz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Oświatowo - 
Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim 
2 miejsce - Seweryn Bogusz – Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach 
1 miejsce - Julia Sławniewicz – Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu 

Najaktywniejszy Nauczyciel i Najaktywniejsza Szkoła: 
Stępień Agnieszka - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca  w Ząbkach 
Ćwikła Elżbieta - Gimnazjum nr 1 w Chełmie 
Kaczmarek Katarzyna - Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu 
Hanna Szymańska - Zespól Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w  Żukowie 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy. 
Już dzisiaj zapraszamy do kolejnej wspólnej zabawy. 

Konkursy:  

Zakończone 

ECDL:  

Aktualności  

STRONA 4 

Forum ECDL w Warszawie - prezentacja OK ECDL 

W dniach 7-8 maja odbyło się Światowe Forum ECDL w Warszawie. Chętni mogą obejrzeć 
wystąpienie na forum OK ECDL Pana Jacka Pulwarskiego klikając na link.  

ECDL:  
Aktualności  

Nagroda Best Practice Award  

Projekt "Kompetentny e-nauczyciel" realizowany przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy 
Szkoły KISS - Elżbietę Bowdur otrzymało nagrodę Best Practice Award w kategorii Edukacja 
na Forum ECDL 2015! Serdeczne gratulacje! 

 

ECDL:  

Aktualności  
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Światowe Forum ECDL w Warszawie 

W dniach 7-8 maja 2015 r. odbywa się Światowe Forum ECDL w Warszawie. Wydarzenie 
można śledzić tweeterze #ECDLForum. 

ECDL:  

Aktualności  

ECDL w specjalnym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej 

W specjalnym majówkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej z dn. 23.04.2015 r. ukazał 
się arykuł o ECDL-u. Zachęcamy do zapoznania się z treścią. Pobierz artykuł. 
  

ECDL:  
Aktualności  

Wyniki konkursu "Telefonem ucz się i odkrywaj świat" 

Jury zakończyło już ocenianie prac konkursowych. Wśród Laureatów znalazło się 14 osób. 
Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY!!! 

Oto lista Laureatów: 

Antonina Krynicka – Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi im. KEN w Katowicach 
Magdalena Sychowicz -  Szkoła Podstawowa nr 153 w Łodzi 
Maksymilian Marcinkowski - Szkoła Podstawowa Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego w 
Łodzi 
Piotr Mikołajczyk - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie 

Artur Morys-Magiera - Salezjański Ośrodek Szkoleniowo-Wychowawczy ; Gimnazjum z 
Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowskich Górach 

Mikołaj Rypeść - Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Starzyńskiego w 
Warszawie 
Aleksandra Leśniak – Zespół Szkół – Gimnazjum w Przystajni 
Emilia Klochowicz – Europejskie Gimnazjum Językowe z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Unii 
Europejskiej w Radomiu 
Weronika Strojny - Gimnazjum nr 18 im. Noblistów Polskich w Szczecinie 
Ilona Łysakowska – Gimnazjum nr 1 w Chełmie 
Natalia Zakrzewska – Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Starzyńskiego w 
Warszawie 
 
Seweryn Bogusz – Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach 
Mateusz Kos – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie 
Rafał Staśkiewicz -  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i  Placówek Oświatowo-
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Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim 
Julia Sławniewicz – Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu 

Kto z Laureatów zajął 1,2 czy 3 miejsce, a kto wyróżnienie, dowiecie się dopiero 12 maja, 
podczas uroczystości zakończenia konkursu w Warszawie. Na uroczystość zapraszamy już 
dzisiaj wszystkich Laureatów wraz z nauczycielem/opiekunem. W sprawie szczegółów 
zakończenia konkursu skontaktujemy się indywidualnie. 

W ramach nagrody, zgodnie z Regulaminem konkursu, PTI zwróci Laureatowi i opiekunowi 
koszty podróży (koszt równoważny biletowi PKP 2 klasa). 

WAŻNE: 
Przypominamy, że jak najszybciej należy przesłać do PB ECDL (na adres 02-508 Warszawa, ul. 
Puławska 39/4 z dopiskiem KONKURS) oryginały Kart Rejestracji Laureatów. Jest to warunek 
konieczny, by uzyskać prawo do nagrody. 

Tytuł Najaktywniejszy Nauczyciel i Najaktywniejsza Szkoła uzyskali: 

Stępień Agnieszka - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca  w Ząbkach 
Ćwikła Elżbieta - Gimnazjum nr 1 w Chełmie 
Kaczmarek Katarzyna - Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu 
Hanna Szymańska - Zespól Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w  Żukowie 
Serdecznie zapraszamy  nagrodzonych Nauczycieli w dniu 12 maja do Warszawy na 
uroczystość zakończenia konkursu i wręczenia nagród w kategorii Najaktywniejszy Nauczyciel 
i Najaktywniejsza Szkoła.  

W ramach nagrody, zgodnie z Regulaminem konkursu, PTI zwróci Laureatowi i opiekunowi 
koszty podróży (koszt równoważny biletowi PKP 2 klasa). 

Konkursy:  

Zakończone 

ECDL:  

Aktualności  

„Nowoczesne Technologie Cyfrowe w Edukacji” 

Uwaga! Już w najbliższy czwartek 23 kwietnia odbędzie się konferencja „Kształcenie 
Zawodowe – diagnoza, wyzwania, inspiracje. Technologia Informacyjna i Komunikacyjna 
drogą do sukcesu” z cyklu „Nowoczesne Technologie Cyfrowe w Edukacji”. Na konferencji 
wystąpią między innymi: Minister Edukacji Narodowej, Wiceminister Infrastruktury i 
Rozwoju, Wiceminister Gospodarki. Szczegóły w Agendzie konferencji. Rejestracja poprzez 
formularz internetowy. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona! 

ECDL:  
Aktualności  
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T.I.K?-TAK! T.I.K?-TAK! Trwa I etap rozgrywek 

Trwa I etap rozgrywek V Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „T.I.K? Tak!”. W 
tegorocznej edycji udział bierze rekordowa liczba szkół – do tej pory zarejestrowało się 
ponad 1100 placówek oraz prawie 29 tys. uczniów. Do najbliższego piątku uczestnicy będą 
mieli za zadanie odpowiadać na pytania testowe online - ci, którzy udzielą najwięcej 
poprawnych odpowiedzi, przejdą do etapu regionalnego. A jest o co walczyć! Na zwycięskie 
szkoły oraz uczniów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Konkursy:  
Zakończone 
ECDL:  
Aktualności  

Konkurs „Telefonem ucz się i odkrywaj świat” 

Zakończył się kolejny etap naszego konkursu "Telefonem ucz się i odkrywaj świat"- etap 
nadsyłania prac. Przysłaliście aż 904 prace konkursowe. Najwięcej prac zgłosili uczniowie 
szkół podstawowych. Wszystkie prace są wnikliwie oceniane. To trudny i żmudny etap. 
Zanim poznamy listę laureatów konkursu, zobaczcie jak cieszyli się zwycięzcy Quizu „Rusz 
głową” ze swoich nagród niespodzianek. 

 

ECDL:  

Aktualności  

Kolejna konferencja z cyklu „Nowoczesne Technologie Cyfrowe w Edukacji” 

W dniu 23 kwietnia 2015 r. w ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego, 
odbędzie się konferencja „Kształcenie Zawodowe – diagnoza, wyzwania, inspiracje. 
Technologia Informacyjna i Komunikacyjna drogą do sukcesu” z cyklu „Nowoczesne 
Technologie Cyfrowe w Edukacji”. Organizatorami konferencji są Polskie Towarzystwo 
Informatyczne i Microsoft Polska. 
Agenda konferencji. 

ECDL:  
Aktualności  

Projekt Multimedialna Jedynka zakończony! 

Trzynasty marca był dla uczestników projektu Multimedialna Jedynka zwieńczeniem ich 
zmagań. Po udanych kwalifikacjach i zdaniu testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną z 
wiedzy o multimediach i grafice komputerowej, konkursowicze zmierzyli się w pojedynku na 
pędzle i lassa magnetyczne. W ruch poszły również stemple, magiczne różdżki i inne 
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narzędzia typowe dla zwolenników grafiki cyfrowej. Tematem przewodnim finału konkursu 
było hasło "E- wokół mnie". 
 
Prace uczniów oceniało 3-osobowe jury, w składzie: mgr Marta Kantorska, mgr Przemysław 
Łączniak, mgr Robert Strzelecki. 
Zwycięzcą w kategorii szkół ponadgimnazjalnych okazała się uczennica klasy III Technikum 
Cyfrowych Procesów Graficznych w Jarocinie Aneta Górska, która w ciągu wszystkich etapów 
projektu zgromadziła największą liczbę punktów. W nagrodę odebrała ciekawą pozycję 
książkową oraz voucher na egzamin ECDL "Edycja Obrazów". 
 
Na podium znaleźli się również Natalia Pietrzak z klasy IV Technikum Informatycznego oraz 
Łukasz Książkiewicz z klasy III Technikum Informatycznego. 
 
Pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zdobyła Daria Hut z Gimnazjum im. 
Zjednoczonej Europy w Witaszycach i odebrała nagrodę książkową oraz voucher na egzamin 
ECDL "Edycja Obrazów". Miejsce drugie wywalczył ubiegłoroczny zwycięzca Konrad 
Ratajczak, a trzecie trafiło do Małgorzaty Pietrzak - oboje również z Gimnazjum im. 
Zjednoczonej Europy w Witaszycach. 
 
Zwycięska trójka w kategorii klas gimnazjalnych wraz z opiekunem p. Małgorzatą 
Kuropaczewską, Dyrektorem ZSP1 Markiem Sobczakiem i organizatorami. 
 
Nagrody wręczył Dyrektor Zepsołu Szkół Ponadgimnajalnych Nr 1 w Jarocinie mgr Marek 
Sobczak. Praca wszystkich uczestników konkursu została nagrodzona upominkami, a 
czternastka finalistów otrzymała wartościowe nagrody ufundowane dzięki hojności 
sponsorów: 
Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
Polskiego Biura ECDL 
 
Zwycięzcom gratulujemy a sponsorom serdecznie dziękujemy za wsparcie propagowania 
wiedzy i umiejętności informatycznych wśród młodzieży , co jest głównym celem konkursu. 

Więcej informacji oraz fotorelacja: http://www.zsp1jarocin.edu.pl/index.php/projekty-i-
konkursy/40-multimedialna-jedynka/904-a-jedynka-multimedialna-2 

ECDL:  

Aktualności  

STRONA 5 

Wesołych Świąt 

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy życzy Zespół ECDL Polska 

ECDL:  

Aktualności  
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XI Forum Oświatowe „Święto Konińskiej Edukacji” 

W dniu 28 marca 2015 roku Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we 
współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie zorganizował  XI Forum Oświatowe  „Święto 
Konińskiej Edukacji”. W forum wzięło udział ok 60 placówek szkoleniowych, w tym 
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, wyższe uczelnie oraz 
inne firmy związane z oświatą. 
Stoisko ZSTiH w Koninie cieszyło się dużą popularnością. Osoby odwiedzające stoisko, w tym 
przede wszystkim gimnazjaliści, otrzymywali szczegółową informację o ofercie edukacyjnej 
szkoły oraz o możliwości przystępowania do certyfikacji ECDL. Egzaminatorka p. Elżbieta 
Szczerbiak nie tylko udzielała wyczerpujących informacji na temat Europejskiego Certyfikatu 
Umiejętności Komputerowych ale również obdarowywała zainteresowane osoby gadżetami 
z logo ECDL. 

ECDL:  

Aktualności  

Dni Otwarte ECDL w "Świecie elit" 

O Dniach Otwartych ECDL napisał magazyn polityczno-gospodarczy "Świat elit". Artykuł 
można znaleźć na stronie magazynu. 

ECDL:  
Aktualności  

Quiz „Rusz głową” 

Jeszcze przez 3 dni można dołączyć do zabawy w formie  Quizu „Rusz głową”, 
organizowanego w ramach Dni ECDL.  Gracze mają do wykonania kilkanaście zadań, które nie 
tylko polegają na pracy przy komputerze, ale także na użyciu telefonu lub tabletu poza 
domem i szkołą. Zabawa ta trwa tylko do 29  marca! 

Quiz  „Rusz głową”, jest zabawą, która towarzyszy konkursowi głównemu  „Telefonem ucz 
się i odkrywaj świat”,  polegająca  na  zaprojektowaniu okładki zeszytu szkolnego. Wielu 
uczniów już używa dostępnych aplikacji do nauki oraz rozwijania swoich zainteresowań. 
Praca konkursowa to okazja dla nich do podzielenia się swoim doświadczeniem i 
pomysłami z rówieśnikami. Być może powstaną wśród uczniów nowe rozwiązania, które 
pozwolą im spojrzeć na swój telefon komórkowy lub tablet, jak na urządzenie, nie tylko 
służące komunikacji i zabawie ale także pomocne w nauce. Celem konkursu jest pobudzenie 
kreatywności uczestników i zainteresowanie ich technologiami przydatnymi w nauce. 
Pierwsze prace konkursowe już napływają. Na kolejne czekamy tylko do 10.04.2015. 

https://old.ecdl.pl/category/ecdl/aktualnosci
http://www.swiatelit.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3132:rozpoczynaj-si-doroczne-dni-otwarte-ecdl-wwwecdlpl&catid=74:imprezy&Itemid=99
https://old.ecdl.pl/category/ecdl/aktualnosci
http://www.konkurs2015.ecdl.pl/
http://www.konkurs2015.ecdl.pl/


Zapraszamy do wysłuchania fragmentu rozmowy dotyczącej  konkursu z 
Koordynatorem  Regionalnym  Mirosławem Zajdlem 
http://www.ecdl.szczecin.pl/images/stories/dok/edukacja_z_panem_tikiem_2015.mp3 

Organizatorzy konkursu 

ECDL:  

Aktualności  

ECDL w Polskim Radiu 

W dniu 24 marca Ogólnopolski Koordynator ECDL Jacek Pulwarski został zaproszony do 
Polskiego Radia na rozmowę z okazji Dni Otwartych ECDL. Relacja z tej rozmowy i jej zapis 
dźwiękowy znajduje się na stronie Polskiego Radia: 
http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1406216/  

ECDL:  
Aktualności  

Dni Otwarte ECDL 23-29 marca 2015 r. 

Serdecznie Zapraszamy na DNI OTWARTE ECDL w terminie 23-29 marca 2015r. 
W programie m.in. wykłady, konferencje, szkolenia, pokazowe egzaminy, konkursy z 
nagrodami i wiele, wiele innych. 

Skontaktuj się z instytucją w swoim regionie i dołącz do nas - dołącz do społeczności ECDL! 

Czekamy na ciebie w placówkach: 

1. Zespół Szkół nr 6 w Ełku - tel. 87 610 23 62 
2. Centrum Egzaminacyjne Techpal w Olsztynie - tel. 89 542-98-21 
3. Wydział Matematyki i Informatyki w Olsztynie - tel. 89 527 55 45 
4. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w 

Olsztynie - tel. 502792513 
5. Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek "Edukacja dla Przyszłości" w Lamkowie koło 

Barczewa - tel. 603177485 
6. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. - tel. 692497309 
7. I LO im. gen. H. Dąbrowskiego w Kutnie 
8. Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu 
9. Centrum Edukacji Zawodowej Stalowa Wola - tel. 15 842 83 00 
10. Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu - tel. 17 788 51 94 
11. Centrum Edukacyjne Żelazna w Warszawie - tel. 694 888 345 
12. Zespół Szkół nr 51 w Warszawie - tel. 608 166 165 
13. Zespole Szkół Prywatnych w Katowicach 
14. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 
15. Śląskie Centrum Szkoleniowo Egzaminacyjne KISS w Katowicach - tel. 32 251 98 11 
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16. BUDiKOM - Poznań - tel. 507156001 
17. Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie - tel. 505 

114 367 
18. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim - tel. 660 754 146 
19. Krakowskie Centrum Egzaminacyjne - tel. 12 292 78 90 
20. Gimnazjum Nr 49 im. S. Starzyńskiego w Warszawie - tel. 601 150 035 
21. Uniwersytet Szczeciński - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii - tel. 605686797 
22. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR Szczecin - tel. 503623728 
23. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach - tel. 502 685 651   
24. TOMPIECH Tomasz Piechowski - tel. 502059122 
25. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie - tel. 07056387 
26. PPH Rarytas J. i R. Markowscy Sp. j. - tel. 607-665-818 
27. Zespół Szkół  Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku - tel. 504 428 968   
28. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie - tel. 502346886 

ECDL:  

Aktualności  

Konkursy Innowacyjny Nauczyciel oraz Innowacyjna Szkoła ruszyły! 

Nauczycielu! 

Realizujesz w swojej szkole projekt TIK, który wspiera tzw. twarde umiejętności uczniów? 
Chcesz przygotować ich do wyboru konkretnego zawodu? A może uczysz w szkole o profilu 
zawodowym? Zgłoś swój projekt do konkursu Innowacyjny Nauczyciel! 

Dyrektorze! 

Jeśli chcesz nowocześnie zarządzać szkołą, masz już pomysł i chcesz się nim podzielić, zgłoś 
się do ścieżki Innowacyjna Szkoła! 
Zapraszamy do udziału! Do wygrania atrakcyjne nagrody! 

Zapraszamy do kontaktu: 
Michał Grześlak 
tel. 22 626-83-90 (pon.-pt. w godz. 13.00-16.00) 
mail: michal.grzeslak@oeiizk.waw.pl 

ECDL:  

Aktualności  

 

70-lecie Politechniki Wrocławskiej  

Z okazji 70-lecia Politechniki Wrocławskiej Centrum Egzaminacyjne ECDL na Wydziale 
Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej zaprasza pracowników i studentów 
PWr. do skorzystania z 70 bezpłatnych egzaminów ECDL. 
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Rodzaj egzaminu i termin zdawania należy uzgodnić z Centrum Egzaminacyjnym ECDL o 
numerze PL-CE0014, e-mail: ecdl@pwr.edu.pl, WWW: 
http://www.wiz.pwr.edu.pl/ecdl,1.dhtml 

ECDL:  
Aktualności  

 

„Edukacji z Panem T.I.K-iem – Telefonem ucz się i odkrywaj świat” 

Rusza V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Edukacji z Panem T.I.K-iem – 
Telefonem ucz się i odkrywaj świat”, organizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo 
Informatyczne oraz Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Starzyńskiego w 
Warszawie. 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych w całej Polsce. 

Celem konkursu jest poruszenie tematyki dotyczącej możliwości wykorzystania przez ucznia 
urządzeń mobilnych, takich jak tablet czy telefon oraz darmowego oprogramowania na te 
urządzenia, do nauki w szkole i w domu. Uczniowie mają za zadanie zaprojektować okładkę 
zeszytu szkolnego, gdzie pokażą w jaki  sposób urządzenia mobilne mogą wspierać  naukę 
ucznia. Które, z bezpłatnych aplikacji warto wykorzystać w szkole na lekcjach matematyki, 
chemii, plastyki, biologii czy tez innych przedmiotów? 

Najlepsze pomysły trafią na okładki zeszytów szkolnych, zeszyty wydrukujemy i roześlemy do 
wybranych, najaktywniejszych  szkół. 

Tradycyjnie już na autorów najciekawszych prac czekają super nagrody. Organizatorzy 
planują nagrodzić również nauczycieli, którzy włącza się do zabawy najaktywniej. 

Szczegóły na stronie www.konkurs2015.ecdl.pl 

 

TERMINARZ: 

 10.03.2015 - 10.04.2015 - rejestracja i nadsyłanie prac konkursowych 
 27.04.2015 - ogłoszenie listy laureatów 
 12.05.2015 - oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 

Niezależnie od konkursu głównego - V edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Informatycznego  „Edukacji z Panem T.I.K-iem – Telefonem ucz się i odkrywaj 
świat”  przygotowaliśmy inne atrakcje. 

 Zapraszamy do udziału w   Quizie  - „Rusz głową”. Jest to rodzaj zabawy/gry 
skierowanej do osób w wieku 10-20 lat, które  korzystają z Internetu, 
lubią  łamigłówki, nietypowe zadania i chcą zawalczyć o gadżety-niespodzianki 
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jakie   przygotowaliśmy. Quiz składać się będzie z kilku zadań, które trzeba będzie 
rozwiązać w czasie trwania Dni Otwartych ECDL w Polsce tj. w dniach 23-29.03.2015. 
Rejestracja do Quizu zacznie się w dniu 23.03.2015 a wyniki Quizu – „Rusz 
głową”   poznamy 31.03.2015r. 

 Zapraszamy do polubienia naszego fanpage 
https://www.facebook.com/konkurs.pantik/timeline. Tu także czeka kilka atrakcji. 

Konkursy:  

Zakończone 

ECDL:  

Aktualności  

Wielki sukces ECDL Polska! 

W roku 2014 ECDL w sposób szczególny przysłużył się rozwijaniu e-umiejętności w Polsce – w 
systemie ECDL zarejestrowano blisko 50.000 kandydatów, co dało nam 3 miejsce na świecie 
– po Włoszech (ponad 120.000) i Wielkiej Brytanii (ponad 85.000). Tym samym w łącznej 
liczbie rejestracji w systemie ECDL  od roku 1997 do 2014 osiągnęliśmy poziom prawie 
230.000 i przeskoczyliśmy z 18 miejsca (jakie zajmowaliśmy na koniec  roku 2013) na miejsce 
15, wyprzedzając Francję, Szwajcarię i Norwegię. 

Rys. 1 Liczba rejestracji w systemie ECDL w roku 2014 w 10 najlepszych krajach 

Istotnym miernikiem skrzętnie obserwowanym przez Fundację ECDL jest nasycenie populacji 
kartą EKUK (czyli kartą rejestracji do systemu ECDL) – pozwala on porównywać kraje o 
różnych populacjach i wskazywać potencjał (ale także opóźnienie) w rozwoju e-umiejętności. 
Pod względem tego miernika zajmujemy dopiero 39 miejsce na świecie (rys. 2) z nasyceniem 
populacji kartą EKUK na poziomie 0,588%. 

Rys.2. Nasycenie populacji kartą EKUK w poszczególnych krajach – stan na 31.12.2014 

Wzrost nasycenia populacji kartą EKUK w Polsce można prześledzić na rysunku 3. 

 Rys. 3 Wzrost nasycenia populacji Polski kartą EKUK w latach 1997-2014 

Rejestracje to oczywiście początek drogi certyfikacji – certyfikatów ECDL wydaliśmy w roku 
2014 w Polsce 45.000 (rys. 4) a egzaminów przeprowadziliśmy 235.000! 

Rys. 4 Liczba wydawanych w Polsce certyfikatów ECDL 

To duży sukces, zwłaszcza że według raportów Unii Europejskiej w roku 2012 aż 47% ludności 
EU posiadało zerowe lub niewielkie umiejętności komputerowe a w Polsce ten odsetek był 
jeszcze  większy i wynosił 58%. Oznacza to, że ponad połowa mieszkańców naszego kraju nie 
była w stanie posługiwać się w pracy komputerem a ocenia się, że 90% wszystkich stanowisk 
pracy w Unii Europejskiej wymaga e-umiejętności! Dużą rolę w rozwijaniu e-umiejętności w 
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Polsce odgrywał i odgrywa ECDL - dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach poddziałania 9.6.2 w kończącej się perspektywie finansowej 
wprowadzono właśnie ECDL jako kryterium dostępu i w projekcie wytycznych dla kolejnej 
perspektywy (konsultowanych w styczniu 2015 r.) zachowano te zapisy. Nic dziwnego – 
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych  to jedyny tego typu certyfikat z 
prawdziwego zdarzenia, który można uzyskać na całym świecie, także w Polsce. 

W uznaniu sukcesów ECDL Polska Fundacja ECDL postanowiła zorganizować Światowe Forum 
ECDL 2015 właśnie w Polsce. Odbędzie się ono w dniach 7-8 maja w Warszawie. 

 ECDL:  

Aktualności  

 

STRONA 6 

Bezpłatne szkolenia komputerowe z certyfikatem ECDL START lub CORE w województwie 
zachodniopomorskim 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe z certyfikatem ECDL START lub CORE w 
województwie zachodniopomorskim w ramach projektów  współfinansowanych przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu  Społecznego. Projekty są przeznaczone dla 
osób z województwa zachodniopomorskiego w wieku 25-64 lata, które posiadają co najwyżej 
średnie wykształcenie i nie prowadzą działalności gospodarczej. Zajęcia będą się odbywały w 
grupach: dziennej, popołudniowej i weekendowej. Uczestnicy będą zdobywać Europejski 
Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Start lub CORE – najpopularniejszy na 
świecie certyfikat komputerowy dla nie informatyków. 
O projekcie „ZACHODNIOPOMORSKA AK@DEMIA ECDL” można przeczytać na 
stronie:  http://www.akademiaecdl.efsart.eu/ 
O projekcie  „CYFROWI=PRZEBOJOWI” można przeczytać na stronie: 
http://www.zp.efsart.eu/ 

ECDL:  

Aktualności  

Konferencja „Koduj z Klasą – w każdej szkole” 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję 
„Koduj z Klasą – w każdej szkole” będącą podsumowaniem programu Koduj z Klasą, 
finansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i objętego honorowym 
patronatem Minister Edukacji Narodowej i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 
Konferencja rozpocznie się 12 grudnia 2014 r. o godzinie 10.00 w Warszawie w sali 
konferencyjnej „Gazety Wyborczej” przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie. 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie CEO. 
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ECDL:  
Aktualności  

Bezpłatne kursy ECDL Start/Base dla mieszkańców Dolnego Śląska 

Trol InterMedia sp. z o.o. sp.k. oraz LeanTech Robert Markowiak – zapraszają na bezpłatne 
kursy ECDL Start/Base w ramach projektu „ECDL START dla dolnośląskich kadr”. Projekt jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Euro Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 
Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób 
dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Szkolenie jest zakończone 
egzaminami ECDL. Projekt jest kierowany do mieszkańców województwa dolnośląskiego, 
które mają wykształcenie co najwyżej średnie lub osób 50+. Szczegółowe informacje 
www.ecdl.dobrakadra.pl/rekrutacja 

ECDL:  
Aktualności  

„ECDL START dla mazowieckich kadr” – bezpłatne kursy ECDL Start oraz Base 

Konsorcjum Trol InterMedia sp. z o.o. sp.k. oraz LeanTech Robert Markowiak zaprasza osoby 
zamieszkujące województwo mazowieckie na całkowicie darmowe kursy ECDL Start lub Base, 
zakończone zewnętrznym egzaminem ECDL. Uzyskaj nowe lub potwierdź swoje kompetencje 
i uzyskaj Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Więcej informacji na stronie 
www.ecdl2.dobrakadra.pl/rekrutacja 

ECDL:  

Aktualności  

Certyfikaty ECDL Standard wręczone uczniom w Zespole Szkół Zawodowych i 
Ogólnokształcących w Kartuzach 

10 października 2014 roku,  w związku z obchodami Dnia Edukacji Narodowej w Zespole 
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, miało miejsce uroczyste wręczenie 
certyfikatów ECDL Standard  uczniom klasy IV-ej Technikum Informatycznego.  

Pierwsze certyfikaty ECDL w nowej formule ECDL, w szkołach powiatu kartuskiego otrzymali 
uczniowie: Adam Stefanowski, Paweł Stefaniak, Radosław Stolc, Rafał Szynszecki oraz Maciej 
Naczk. Obecni na uroczystości goście – Pan Bogdan Łapa - Wicestarosta Powiatu Kartuskiego 
oraz Pan Mieczysław Woźniak – Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego dokonali 
wręczenia certyfikatów jednocześnie gratulując młodzieży podjętej inicjatywy oraz 
osobistego sukcesu jakim niewątpliwie jest podwyższenie swojej atrakcyjności nie tylko na 
krajowym ale także europejskim rynku pracy.         

Opiekun a jednocześnie mentor wyróżnionych uczniów, Pan Andrzej Klinkosz – nauczyciel 
przedmiotów informatycznych oraz egzaminator ECDL, w kilku zdaniach wspomniał o ich 
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systematycznej pracy w okresie od marca do października bieżącego roku oraz o rosnącej 
randze egzaminów ECDL i ich popularności w krajach Unii Europejskiej. Zachęcił również 
społeczność uczniowską szkoły do podjęcia wyzwania jakim jest uzyskanie certyfikatu ECDL 
oraz udziału w akcjach organizowanych przez PTI. Szkoła a od kilku lat dysponuje 
Laboratorium Edukacyjnym ECDL, w którym już wcześniej odbywały się egzaminy ECDL. 

Warto wspomnieć, że certyfikację ECDL rozpoczęła już następna grupa uczniów Technikum 
Informatycznego w Kartuzach, dla których głównymi impulsami były sukcesy ich kolegów 
oraz promocja samej certyfikacji ECDL przez Koordynatora Regionalnego ECDL - Panią Alicję 
Myszor m.in. poprzez vouchery przekazane szkole z okazji Dni Otwartych ECDL. 

Uczniom gratulujemy i zachęcamy do uzyskania kolejnych certyfikatów ECDL! 

Alicja Myszor i Andrzej Klinkosz 

ECDL:  

Aktualności  

Bezpłatne szkolenie ECDL Advanced w ramach projektu „Akademia kompetencji” 

Akademia Kultury Informacyjnej Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne szkolenie ECDL Advanced w 
ramach projektu „Akademia kompetencji”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2 
Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. 
Szkolenie jest zakończone egzaminami ECDL. 

Nabór uczestników od 14.10.2014 r. Szczegółowe informacje 
http://www.aki.edu.pl/projekt7 

ECDL:  
Aktualności  

"Czy posiadasz e-umiejętności?"- ECDL w dzienniku Metro  

W środę 24.09.2014 r., w dodatku Edukacja i Kariera ogólnopolskiej gazety Metro, ukazał się 
kolejny artykuł dotyczący ECDL-a. 

Kliknij aby przeczytać. 

ECDL:  

Aktualności  
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Jak zbadać umiejętności komputerowe pracownika spoza działu IT? - artykuł w 
kompedium HR 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem w kompedium HR, wydanym przez Grupę Pracuj 
S.A. 

ECDL:  

Aktualności  

"Umiejętności komputerowe pracowników" - artykuł w miesięczniku Forbes 

We wrześniowym numerze miesięcznika Forbes ukazał się artykuł promujacy ECDL-a. 
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawą treścią. 

Kliknij aby przeczytać artykuł 

ECDL:  

Aktualności  

 

STRONA 7 

Kolejny wywiad z OK ECDL w Polskim Radiu 

Zapraszamy do odwiedzenia strony Polskiego Radia, na której można wysłuchać kolejnego 
wywiadu z OK ECDL Panem Jackiem Pulwarskim: 
http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1179217,Jak-zdobyc-certyfikat-IT-nie-bedac-
informatykiem 

ECDL:  

Aktualności  

ECDL w projekcie "Szkoła równych szans" w Gimnazjum nr 16 w Katowicach  

Rozdanie świadectw w Gimnazjum nr 16 w Katowicach połączone było z wręczeniem 50 
certyfikatów ECDL dla uczniów tej szkoły, którzy na dodatkowych zajęciach z informatyki 
przygotowywali się do zdania egzaminów ECDL START. Uczniowie podczas egzaminów 
wykazali się dużą biegłością i osiągnęli bardzo wysokie notowania. 

W roku szkolnym 2013/2014 nauczyciele i uczniowie wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Komputer i Sprawy Szkoły KISS realizowali projekt pt. "Szkoła równych szans" 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach POKL. Projekt stanowił 
jednocześnie Program Rozwojowy Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii 
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Konopnickiej w Katowicach - wspierał  Gimnazjum jako instytucję, jego kadrę pedagogiczną i 
uczniów. W realizacji projektu pomagał Urząd Miasta Katowice. 

Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, zwiększenie 
atrakcyjności zajęć i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Gimnazjum poprzez wdrożenie 
programu rozwojowego w roku szkolnym 2013/2014. 

Dzięki realizacji projektu szkoła: 

 wdrożyła nowe innowacyjne formy i metody nauczania i oceniania, 
 zwiększyła kompetencje informatyczne i językowe uczniów Gimnazjum, 
 miała możliwość wyrównania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów z problemami 

o różnym podłożu oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, 
 przyczyniła się do wzrostu umiejętności świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i 

zawodowej zgodnie z potrzebami rynku pracy. 

Gimnazjum postarało się także o uzyskanie certyfikatu Edukacyjnego Laboratorium 
Egzaminacyjnego ECDL, dzięki któremu może teraz przeprowadzać egzaminy w standardzie 
ECDL 

Zwieńczeniem dodatkowych zajęć z informatyki było uzyskanie przez 50 uczniów Certyfikatu 
ECDL. 

Więcej informacji na stronie www.kiss.pl 

Autor: Elżbieta Bowdur 

ECDL:  

Aktualności  

Bezpłatne szkolenia komputerowe umożliwiające uzyskanie certyfikatu ECDL START  

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach 
komputerowych umożliwiających uzyskanie certyfikatu ECDL Start (projekt Komputer – 
zdam, bo znam, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego). 

OSTATNIE EDYCJE SZKOLEŃ - W POZNANIU I W WĄGROWCU - RUSZAJĄ Z KOŃCEM 
SIERPNIA! 

Szkolenie komputerowe przeznaczone jest dla: 

 osób pełnoletnich, 
 z wykształceniem maksymalnie średnim (podstawowe, zawodowe, średnie, 

policealne), 

http://www.kiss.pl/
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 zamieszkujących obszar Poznania i powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, 
grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, 
średzkiego, śremskiego, wrzesińskiego, wągrowieckiego. 

Szkolenie obejmuje materiał zgodny z ECDL Start  m.in.: użytkowanie komputera, 
przetwarzanie tekstów (WORD), arkusze kalkulacyjne (EXCEL), Internet. 

Każdy z uczestników szkoleń ma możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminów ECDL 
Start oraz otrzymania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. 

Wszystkie informacje o projekcie znajdują się na stronie www.irpoznan.com.pl/komputer 

oraz o rekrutacji na http://www.irpoznan.com.pl/projekty-unijne/101,rekrutacja.html 

Pytania prosimy kierować do biura projektu pod adresem: 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu/ pokój nr 3 

Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań 

Tel. (61) 859 35 37 

E-mail: komputer@irpoznan.com.pl  

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu! 

ECDL:  

Aktualności  

Wręczenie certyfikatów e-Nauczyciel w Katowicach 

Trwający od prawie roku  na terenie województwa śląskiego projekt "Kompetentny e-
nauczyciel" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach”,  realizowany przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS w Katowicach 
został zakończony 30 czerwca 2014 roku uroczystą konferencją. 

100 śląskich nauczycieli brało udział w szkoleniach e-learningowych, warsztatach oraz 
konsultacjach metodycznych, które przygotowały do zdania testu e-Nauczyciel, a także 
przygotowania się przez nauczycieli do zdania praktycznej części egzaminu e-Nauczyciel. 
Podczas trwania projektu nauczyciele wypracowali scenariusze lekcji, które wraz 
z materiałami dydaktycznymi zostały zebrane w formie e-booka „Pomocnik e-Nauczyciel”, 
a także udostępnione w zasobach na stronie Stowarzyszenia KISS www.kiss.pl. 

W konferencji uczestniczyli wygłaszając interesujące prezentacje przedstawiciele PTI – Beata 
Chodacka, dr Maciej Rostański oraz Adam Mizerski z OGS PTI. Wśród gości była 
przedstawiciel z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Bardzo ciekawym 
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punktem programu konferencji były prezentacje uczestników projektu – nauczycieli, którzy 
przedstawiali własne, dobre praktyki z pracy dydaktycznej. 

Na koniec wręczone zostały przez Prezes Stowarzyszenia KISS Elżbietę Bowdur nagrody dla 
dyrektorów szkół, zaświadczenia dla nauczycieli i podziękowania dla trenerów. Zdobyte 
w projekcie certyfikaty EPP e-Nauczyciel wręczyła przedstawiciel ZG PTI Beata Chodacka. 

Wszystkim e-Nauczycielom życzymy wielu sukcesów, wspaniałych wakacji oraz zasłużonego 
wypoczynku. 

Elżbieta Bowdur 

ECDL:  

Aktualności  

Wywiad z OK ECDL w Programie 1 Polskiego Radia 

26 czerwca w Programie 1 Polskiego Radia w audycji „Poranne rozmaitości” został nadany 
wywiad z OK ECDL Panem Jackiem Pulwarskim. Zapraszamy do wysłuchania. 
Kliknij w link do pliku dźwiękowego 

ECDL:  

Aktualności  

Regionalne podsumowanie IV edycji ogólnopolskich konkursów informatycznych PTI w 
2014 r. w woj.zachodniopomorskim 

17.06.2014 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego gościł 
najlepszych uczniów z województwa zachodniopomorskiego  w konkursach TIK?-TAK! oraz 
Edukacja z Panem T.I.K.-iem „Pomyśl zanim wrzucisz – dbaj o swoją tożsamość”. Uczniowie 
przybyli ze swoimi nauczycielami, dyrektorami szkół i rodzicami. 

Spotkanie otworzył Koordynator Regionalny ECDL Mirosław Zajdel witając przybyłych gości, 
w tym. Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prof. Waldemara 
Tarczyńskiego i Prezesa Oddziału Zachodniopomorskiego PTI prof. Zdzisława Szyjewskiego. 

Koordynator Regionalny przedstawił podstawowe informacje o konkursach i jego przebiegu 
w województwie. Potem nastąpił moment, na który wszyscy czekali – rozdanie nagród dla 

najlepszych uczniów i dyplomów dla najaktywniejszych szkół i nauczycieli.  

Całej imprezie towarzyszył wystawa prac z konkursu „Pomyśl zanim wrzucisz – dbaj o swoją 
tożsamość”. Wszyscy z zainteresowaniem  oglądali prace tym bardziej, że było to związane z 
zabawą polegającą na wybraniu najciekawszej pracy. Głosy rozłożyły się równomiernie na 
wszystkie prace nie wyłaniając zdecydowanego zwycięzcy. Wśród uczestników zabawy 
rozlosowano torbę gadżetów ufundowaną przez Oddział Zachodniopomorski PTI. 
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W tegorocznej edycji konkursu TIK? TAK! uczestniczyło około 20 tys. uczniów z 700 
szkół. Z naszego województwa startowało 1300 uczniów z 51 szkół, znacznie więcej niż przed 
rokiem. W tym roku uczniowie do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 12 uczniów ze 
szkół podstawowych i 2 ze szkół gimnazjalnych.  Co ciekawe, wszyscy uczniowie zmieścili się 
w pierwszej czterdziestce w Polsce. Gratulujemy! Najlepsze, 15 miejsce w Polsce 
zajęła  Aleksandra Matkowska ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr  1 STO ze Szczecina 
opiekun Przemysław Stecewicz a 16 miejsce zajęła Maja Roman-Różynek z Prywatnej Szkoły 
Podstawowej L. Piwoni ze Szczecina. opiekun Beata Kostka. 

Nagrodę dla najlepszego ucznia z naszego województwa ufundował Wicemarszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski. Nagrodę w postaci tabletu 
odebrała Aleksandra Matkowska. Natomiast Maja Roman-Różynek otrzymała tablet 
ufundowany przez Centrum Egzaminacyjne nr 0066 z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pozostali 

uczniowie dostali inne atrakcyjne nagrody.  

Najlepszą szkołą w województwie została Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w 
Szczecinie. 

W konkursie Edukacja z Panem T.I.K.-iem „Pomyśl zanim wrzucisz – dbaj o swoją tożsamość” 
z naszego województwa został nagrodzony Marcin Nowicki z Publicznego Gimnazjum w 
Trzebiatowie (II miejsce) opiekun Alina Rachańska i Oliwia Kwieciszewska z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących -  Szkoła Podstawowa   nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie 
Szczecińskim opiekun Marcin Kolany. Uczniowie odebrali nagrody, którymi w tym roku były 
tablety. Najwięcej prac zgłosili uczniowie z Szkoła Podstawowej  w Stołecznej koło Trzcińska 
Zdroju. 

Pełną relację i galerię zdjęć można zobaczyć na www.ecdl.szczecin.pl 

 Pobierz relację dźwiękową 

 Konkursy:  

Zakończone 
ECDL:  
Aktualności  

I Majowy Turniej Informatyków – Ełk 2014  

Zakończył się I Majowy Turniej Informatyków – Ełk 2014 realizowany m.in. pod patronatem 
Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
Starostwa w Ełku, Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz 
Regionalnego Koordynatora ECDL w Olsztynie (http://www.infotur.boo.pl). Turniej 
Informatyków kierowany do uczniów i studentów kierunków informatycznych był realizacją 
pomysłu Pana Jeronimasa Mikiparavičiusa - wicedyrektora technikum w Wilnie. Zawody 
informatyczne miały na celu porównanie wiadomości i umiejętności uczniów oraz studentów 
z zakresu obsługi i administrowania komputerów na których zainstalowany jest SO Windows 
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7. W tym roku udział w zawodach wzięły następujące szkoły: Vilniaus Geležinkelio transporto 
ir verslo paslaugų mokykla (LITWA), Daugavpisl Valts Technikums (ŁOTWA), Колледж 
ПсковГУ (ROSJA), Zespół Szkół nr 5 w Ełku i Zespół Szkół nr 6 w Ełku. 

Turniej otworzył Kazimierz Czepułkowski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Ełku, życząc 
zawodnikom sukcesów. Zawodnicy startowali w zespołach i odpowiadali na pytania 
przygotowane  przez międzynarodowy zespół pedagogów. Pytania dla każdego zespołu 
przygotowane były w językach narodowych, w języku polskim, litewskim, łotewskim 
i rosyjskim. Pierwszą część turnieju polegającą na wybraniu poprawnej odpowiedzi na 
pytania dotyczące ogólnych wiadomości IT zdecydowanie wygrała drużyna rosyjska. 
Następnie uczestnicy wzięli udział w części praktycznej, która polegała na znalezieniu błędu 
w oprogramowaniu „uszkodzonego” komputera. Zwycięzcą okazał się gospodarz, uczeń 
ełckiego technikum Piotr Giczewski (POLSKA), następne miejsca zajęli: Aleksandr Korotkov 
(ROSJA), Petras Blažys (LITWA). 

Osiągnięte wyniki pokazały międzynarodowemu zespołowi, który przygotowywał turniej, 
różnice w zakresie umiejętności i posiadanych wiadomości jakimi dysponują uczniowie w 
państwach uczestniczących w turnieju. Okazało się, że goście byli dobrze przygotowani 
teoretycznie, jednak w wykonywaniu praktycznych zadań młodzież z Polski zdecydowanie 
wypadła lepiej. 

Drugiego dnia uczestnicy spotykali  się na placu gry Counter-Strike. Najlepszą drużyną była 
drużyna z Liwy - Vilniaus Geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla. Na drugim i 
trzecim miejscu uplasowały się drużyny z rodzimego Ełku, z Zespołu Szkól nr 5: Krystian 
Kondracki, Dawid Konopka, Filip Zarzycki, Paweł Wysocki, Michał Wasilewski, Łukasz Kukier, 
Krzysztof Kołowski, Artur Szarnecki, Maciej Gryziewicz i Tomasz Jarosz. 

Turniejowi towarzyszyła wystawa grafiki komputerowej wykonanej pod kierunkiem 
Wojciecha S. Wawrzyńczaka przez uczniów klasy 3i1 - ZS nr 5. 

Zespół SP nr 5 aktywnie współpracuje z PB ECDL w zakresie realizacji projektów kończących 
się certyfikatem ECDL. Posiada Certyfikowane Laboratorium ECDL oraz nauczycieli 
posiadających uprawnienia Egzaminatorów ECDL. Młodzież szkolna dzięki sprawnej 
organizacji dyrektora Pana Dyrektora Kazimierza Czepułkowskiego oraz nauczycieli: 
Dariusza Łukaszewicza i Andrzeja Szmurło rokrocznie bierze aktywny udział (około 400 
uczniów) w konkursie Informatycznym TIK?-TAK! oraz innych konkursach organizowanych 
przez PTI. W tym roku w czwartej edycji konkursu TIK?-TAK! Zespół szkól nr 5 zajął III miejsce 
w Polsce.  Serdecznie gratulujemy. 

Jednym ze sponsorów Majowego Turnieju Informatyków było Polskie Biuro ECDL. 
Koordynator Regionalny Pani Hanna Pikus osobiście wręczała upominki zawodnikom. 

Opracowanie: Hanna Pikus, Tadeusz Kaleta, fotografie: W. Wawrzyńczak, A. Stęperski 
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Projekt szkoleniowy Akademia Kultury Informacyjnej Sp. z o. o. 

„Akademia kompetencji” to kolejny projekt szkoleniowy Akademia Kultury Informacyjnej Sp 
z o .o. który otrzymał dofinansowanie ze środków UE. W ramach projektu oferowane będzie 
bezpłatne wsparcie szkoleniowe dla osób z terenu województwa mazowieckiego: 
a) z zakresu ICT wraz z certyfikacją ECDL, 
b) z języka angielskiego wraz z certyfikacja TELC. 

Grupę docelową w projekcie stanowić będą osoby należące do jednej i/lub więcej z 
poniższych grup: 
- osoby, które ukończyły 50 rok życia, 
- osoby powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem i wychowywaniem dzieci, 
- osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, 
- osoby niepełnosprawne, 
- osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem 
do projektu. 

Szczegółowe informację dostępne na stronie www.aki.edu.pl/projekt7 
Akademia Kultury Informacyjnej Sp. z o.o. 
03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 78 IV piętro lok. 5.2 Sekretariat: 
Tel.:22 828 03 80 w. 101 22 887 45 10 w. 101 Fax.:22 828 03 80 w. 103 
e-mail: biuro@aki.edu.pl www.centrum50plus.edu.pl www.aktywne50plus.edu.pl 

ECDL:  

Aktualności  

Uroczyste zakonczenie IV Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK? - TAK! 2014 w 
regionie Poznań 

Gimnazjaliści z Obry kolejny raz zdobywają I miejsce w Polsce w kategorii szkół w IV edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK?- TAK! 
2 czerwca 2014r w Zespole- Szkolno- Gimnazjalnym w Obrze odbyła się uroczysta gala z 
okazji zakończenia Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK? – TAK! 2014. W 
uroczystości brali udział zaproszeni goście Zastępca Burmistrza Wolsztyna Pani Justyna 
Mikołajewska, przedstawiciele Wolsztyńskiego Clubu Rotary- prezydent Pan Piotr 
Orzechowski , szef dystryktu grantów Pan Janusz Lisiecki oraz Pan Witold Koberski, Dyrektor 
Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Obrze Pani Elżbieta Błaszczyk oraz przedstawiciel 
Polskiego Towarzystwa Informatycznego Koordynator Regionalny ECDL w regionie Poznań 
pani Ewa Sumowska. 

Zaproszenia otrzymali wszyscy laureaci półfinałów województwa wielkopolskiego wraz ze 
szkolnymi opiekunami. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Elżbieta Błaszczyk, która 
odczytała list gratulacyjny przesłany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Pani 
Burmistrz w imieniu swoim i Pana Burmistrza przekazała nie tylko gratulacje zasłużonej 
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szkole, jej Dyrektorowi pani Elżbiecie Błaszczyk oraz głównemu animatorowi konkursu - pani 
Marii Matyli nauczycielowi matematyki, ale również upominki dla laureatów i organizatorów. 

Nagrodzeni uczniowie oraz szkolni opiekunowie konkursu otrzymali podziękowania 
Prezydenta Clubu Rotary z Wolsztyna Pana Piotra Orzechowskiego. Podczas Gali zostały 
wręczone nagrody laureatom konkursu w poszczególnych kategoriach. 
W kategorii szkół  pierwsze miejsce w kraju  spośród prawie 800 uczestniczących w konkursie 
szkól i bez mała 20 000 uczestników zajął Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Obrze. 

W rankingu indywidualnym na poziomie szkół podstawowych nagrody otrzymali: 
Nikola Pietrzak, Agnieszka Chojnacka, Emilia Gaweł, Agnieszka Prządka, Natalia Jąder, Zofia 
Banaszyńska, Daniel Wolf - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa 
Polskiego im. Michała Drzymały z Wolsztyna, których do konkursu przygotowywał pan 
Krzysztof Reimann; 
Miłosz Król uczeń Szkoły Podstawowej nr 12 z Gniezna, którego opiekunem był pan Paweł 
Jagielski; 
Marta Cieślak uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hrabiego Cieszkowskiego z 
Lubonia (opiekun – pani Arleta  Ratajewska) 
Krzysztof Dziardziel ze Szkoły Podstawowej w Koninie (nauczyciel – pani Joanna Kordzińska) 

Wszyscy nagrodzeni uczniowie zdobyli miejsca w pierwszej pięćdziesiątce w rankingu 
ogólnopolskim. Krzysztof Dziardziel otrzymał dodatkową nagrodę od organizatorów 
konkursu w postaci vouchera na bezpłatny egzamin Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 
Komputerowych ECDL oraz od Marszałka Województwa Wielkopolskiego za zajęcie I miejsca 
w województwie wielkopolskim. 

W rankingu indywidualnym na poziomie szkół gimnazjalnych nagrody odebrali: 
Mirosława Jokiel, Karol Wajs, Maksymilian Nagalski, Konrad Oskwarek, Michał Dzioch, Filip 
Wacke, Norbert Kwietnia uczniowie z Gimnazjum im. T.Tuszewskiego w Obrze. 

W tej kategorii również wszyscy uczniowie zdobyli miejsca w pierwszej pięćdziesiątce w 
rankingu ogólnopolskim. Konrad Oskwarek otrzymał dodatkowe nagrody od organizatorów 
konkursu w postaci vouchera na bezpłatny egzamin Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 
Komputerowych ECDL oraz od Marszałka Województwa Wielkopolskiego za zajęcie 27 
miejsca w Polsce oraz I miejsca w województwie wielkopolskim. 

W rankingu indywidualnym na poziomie szkół ponadgimnazjalnych nagrodę otrzymał 
Wojciech Mańke uczeń pani Aliny Gościniak z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Licealista otrzymał dodatkowo nagrodę od organizatorów konkursu 
(voucher na egzamin ECDL) oraz album od Marszałka Województwa Wielkopolskiego za 
zajęcie III miejsca w Polsce i I miejsca w województwie wielkopolskim. 

Pani Ewa Sumowska koordynator regionalny ECDL w regionie Poznań, wygłosiła dla 
uczestników gali wykład na temat: „Jak korzystać z sieci czyli rzecz o podstawowej potrzebie 
człowieka”. 



Zostały rozdane listy gratulacyjne dla szkolnych opiekunów konkursu. Listy wystosowano do 
Pan Pawła Jagielskiego z Gniezna, Pani Joanny Kordzińskiej z Lubonia, Pana Krzysztofa 
Reimanna z Wolsztyna, Pani Marii Matyli z Obry, Pani Aliny Gościniak z Poznania. 

W trakcie Gali uczestnicy mogli przypomnieć sobie historię uczestnictwa w konkursie, która 
została przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej, mogli posłuchać piosenek i 
utworów wykonanych przez uczestników Gali. 

Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem. 

Wszystkim uczestnikom Gali serdecznie dziękujemy, życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie 
Technologii Informacyjnej i zapraszamy do dalszego udziału w Ogólnopolskim Konkursie 
Informatycznym TIK?- TAK!. 

List od Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

ECDL:  
Aktualności  

Małopolski Dzień Uczenia się - 7 czerwca 2014 

Jak co roku Oddział Małopolski PTI zaprasza Państwa na warsztaty organizowane w ramach 
Małopolskiego Dnia Uczenia się. 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i zapisów na warsztaty! 

Warsztaty zostały przygotowane dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

Partnerzy: 
GINT, Krakowskie Centrum Egzaminacyjne, Youngcoder, Mistrzowie Kodowania, SGP Baltie, 
Webmus.es, Kraina Twórczości. 

ECDL:  
Aktualności  

 

STRONA 8 

Wręczenie certyfikatów uczniom w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. 

26 maja 2014 r. uczniowie Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. odebrali 
z rąk Burmistrza MiG Koźmin Wlkp. – pana Macieja Bratborskiego i Koordynatora ECDL 
Region Poznań – pani Ewy Sumowskiej, Europejskie Certyfikaty Umiejętności 
Komputerowych ECDL Core. Aby uzyskać te certyfikaty przez trzy lata przygotowywali się na 
lekcjach informatyki do zdania 7 egzaminów – ich zaliczenie zaowocowało certyfikatami, 
które odebrało 33 uczniów. 
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W czasie uroczystości pani Ewa Sumowska przekazała gimnazjalistom informacje na temat 
„Jak korzystać z sieci czyli rzecz o podstawowej potrzebie człowieka…” oraz wręczyła im 
drobne upominki. 

Koźmińska przygoda z ECDL-em rozpoczęła się w roku 2007, kiedy jedna z nauczycielek – 
p. Barbara Wutke uzyskała uprawnienia egzaminatora ECDL (PL-E2374). Jedna z pracowni 
komputerowych gimnazjum uzyskała akredytację Polskiego Towarzystwa Informatycznego i 
została Laboratorium Edukacyjnym PL-LAB0134, w którym gimnazjaliści przystępują do 
egzaminów ECDL. 

Od roku 2007 już 139 uczniów gimnazjum może pochwalić się posiadaniem Europejskiego 
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. 

ECDL:  
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Akademia ECDL – bezpłatne kursy i szkolenia 

TEB Edukacja, należący do największej w Polsce grupy podmiotów działających w branży 
edukacyjnej - Grupy TEB, zaprasza do udziału w projektach przygotowujących do zdawania 
egzaminów ECDL Core oraz ECDL Start. Już w kilku województwach realizowane są kursy 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Zapewniamy: 

- BEZPŁATNY udział w kursie 

- BEZPŁATNE egzaminy, które pozwolą zdobyć certyfikat ECDL (oszczędność ponad 500 zł) 

- BEZPŁATNE książki i materiały dydaktyczne 

Zgłoś się już dziś! 

Szczegóły na stronie www.efs.teb.pl lub w Oddziałach TEB Edukacja na terenie całej Polski. 

Realizowane projekty: 

- województwo lubelskie: „ECDL – prawo jazdy na komputer” oraz „Akademia ECDL” 

- województwo dolnośląskie: „Dolnośląska Akademia ECDL” 

- województwo wielkopolskie: „Wielkopolska Akademia ECDL” 

- województwo małopolskie: „Małopolska Akademia ECDL” 

https://old.ecdl.pl/category/ecdl/aktualnosci
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Egzaminator e-Nauczyciel 

Osoby zainteresowane szkoleniem dla kandydatów na egzaminatorów e-Nauczyciela z 
regionu Poznań, proszone są o kontakt z panią Ewą Sumowską (ewa.sumowska@ecdl.pl). 

ECDL:  
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Wywiad ze zwycięzcą TIK?-TAKA!  

Zapraszamy do przeczytania wywiadu przeprowadzonego ze zwycięzcą TIK?-TAKA!, na 
poziomie gimnazjum, Grzegorzem Wusiewiczem  uczniem Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Nowej Soli.  

link do wywiadu poniżej: 

http://www.tygodnikkrag.pl/cms/index.php/artykuy/nowa-sol/31-edukacja/10543-mistrz-
informatyczny-z-nowej-soli  

Konkursy:  
Zakończone 
ECDL:  
Aktualności  

I Majowy Turniej Informatyków 

W dniach od 29.05.2014 do 31.05.2014 w Ełku odbędzie się  międzynarodowy turniej 
informatyczny pod nazwą I Majowy Turniej Informatyków -
  http://www.infotur.boo.pl.  Swój udział zapowiedziały szkoły techniczne z Litwy, Łotwy i 
Uniwersytetu Pskowskiego. W turnieju weźmie udział 60 zawodników, tematyka będzie 
obejmowała zagadnienia obsługi komputerowych systemów operacyjnych. Turniej trwa 
dwa dni. 
Pierwszego dnia odbywają się zawody mające na celu porównanie wiadomości i umiejętności 
uczniów z zakresu obsługi i administrowania komputerów na których zainstalowany jest SO 
Windows 7.  

Uczestnicy mają odpowiedzieć na pytania przygotowane  przez międzynarodowy zespół 
pedagogów i naprawić "uszkodzony" komputer. Drugiego dnia uczestnicy spotykają się na 
placu gry Counter-Strike. Impreza została objęta patronatem honorowy przez Oddział 
Pomorski PTI, Polskie Biuro  ECDL, Starostwo Powiatowe w Ełku i Kuratorium Oświaty w 
Olsztynie.  Organizatorem Turnieju jest Zespół Szkół nr 5 w Ełku im. K. Brzostowskiego. 

ECDL:  
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IV Ogólnopolski Konkurs Informatyczny TIK?-TAK! – Podsumowanie 

W środę (14 maja) w Warszawie odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu 
Informatycznego TIK?-TAK! Był to trzeci, ostatni etap gry zorganizowany dla 34 najlepszych 
uczniów z całej Polski. Konkurs TIK?-TAK! był organizowany już po raz czwarty przez Polskie 
Towarzystwo Informatyczne oraz ECDL, a patronat nad nim objęli: 
Marszałkowie województw oraz Kuratorzy Oświaty. W całym konkursie wzięło udział prawie 
20 tys. uczniów z całego kraju z ponad 720 szkół. 
 
Finał poprzedzony był ciekawymi prelekcjami między innymi prowadzonymi przez Pana Jana 
Mitkowskiego z firmy Motorola, który zademonstrował pokaz robotów mini SUMO, 
prezentację „PROGRAMOWANIE Z BALTIE – TO ŁATWE!” przedstawioną przez autora 
międzynarodowego projektu „Twórcza Informatyka z Baltie” Pana Bohumira Soukupa z firmy 
SGP Systems. Podczas finału konkursu miała miejsce również premiera nowej książki 
wydawnictwa PWN „ECDL – BASE na skróty”. Prezentacji książki dokonali autorzy książki 
Pani Alicja Żarowska i Pan Waldemar Węglarz. 
 
Po prelekcjach uczestnicy przystąpili do rozgrywek finałowych w trzech turach: szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Wyniki finału są następujące: 
 
Szkoły podstawowe: 
1.  Zuzanna Olszówka Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie 
2.  Michał Bronicki Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie 
3.  Kacper Koniuszy Szkoła Podstawowa nr 113 w Krakowie 
 
Gimnazja: 
1.  Grzegorz Wusiewicz Publiczne Gimnazjum nr 1 im. gen. W. Andersa w Nowej Soli 
2.  Szymon Pulut Gimnazjum nr 16 w Krakowie 
3.  Paweł Pastuszak Gimnazjum nr 5 w Gorlicach 

 
Szkoły ponadgimnazjale: 
1.  Piotr Czytański Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1 w Warszawie 
2.  Artur Pelczar Technikum nr 5 w Krośnie 
3.  Wojciech Mańke VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 
Wspaniałe nagrody (dla wszystkich 34 uczestników finału) takie jak: konsole XBox, aparaty 
cyfrowe, drukarki, tablety, mp4, dyski zewnętrzne, tablice interaktywne itd. zostały 
wręczone zaraz po ogłoszeniu wyników przez sponsorów konkursu, a byli nimi: Motorola, 
Librus, Wydawnictwo Naukowe PWN, MegaMatma, IT w Edukacji, Multiedukacja, 
Kaspersky, ICT, Gint, GRANNA, 

oraz Centra Egzaminacyjne ECDL: KCE, KISS, BROst. 

Fotorelacja: http://www.tik-tak.eecdl.pl/tt_pages/final.php 
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Szersza relacja i wyniki finału na: www.tik-tak.eecdl.pl 

Konkursy:  

Zakończone 

ECDL:  

Aktualności  

„Pomyśl zanim wrzucisz - dbaj o swoją tożsamość” - zakończenie konkursu 

Zakończyła się  4 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Edukacji z Panem 
T.I.K.iem”, pod hasłem  „Pomyśl zanim wrzucisz - dbaj o swoją tożsamość”. Wszystkim 
zaangażowanym w sprawy konkursu, nagrodzonym oraz wyróżnionym  serdecznie 
dziękujemy i gratulujemy. 

Tym, którzy nie mogli  odebrać nagrody osobiście, nagrodę prześlemy kurierem (na adres 
szkoły). 

Ostateczne wyniki  konkursu wraz z galerią prac można oglądać na stronie konkursu 
http://www.pomyslzanimwrzucisz.ecdl.pl/wyniki-konkursu.html 

Konkursy:  

Zakończone 

ECDL:  

Aktualności  

Polskie Radio - wywiad 

W dniu 16 maja Ogólnopolski Koordynator ECDL Jacek Pulwarski i Regionalny Koordynator 
ECDL w Małopolsce Beata Chodacka zostali zaproszeni do Polskiego Radia na rozmowę z 
okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. 

Relacja z tej rozmowy i jej zapis dźwiękowy znajduje się na stronie Polskiego Radia: 
http://www.polskieradio.pl/130/2787/Artykul/1126506,Rzetelne-informacje-i-niepotrzebne-
tresci 

ECDL:  

Aktualności  

 

Relacja z rozdania nagród dla Partnerów ECDL Polska podczas obchodów SDSI 
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Szanowni Państwo, w ciągu ostatniego tygodnia, podczas uroczystości organizowanych w 
ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego, objętych honorowym Patronatem 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, nagrodziliśmy 
- Najlepszych Egzaminatorów ECDL 
- Najlepsze Centra Egzaminacyjne 
- Najlepszy Projekt Unijny z ECDL 
- Wyróżniających się Koordynatorów ECDL. 
 
Nagrody dla Najlepszych Egzaminatorów oraz Najlepszych Projektów Unijnych z ECDL zostały 
rozdane 14 maja 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie, podczas gali 
finałowej konkursów edukacyjnych TIK?-TAK! oraz Edukacja z Panem TIK-iem, 
organizowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. 

Nagrody i wyróżnienia dla Najlepszych Centrów Egzaminacyjnych ECDL oraz Wyróżniających 
się Koordynatorów Regionalnych zostały wręczone podczas Wielkiej Gali Dnia Społeczeństwa 
Informacyjnego 16.05.2014 r. w Pałacyku Zamoyskich w Warszawie. 

Zapraszamy do zapoznania się z listami zwycięzców. 

Lista Najlepszych Egzaminatorów ECDL: 
1. Krzysztof Cwalina 
2. Justyna Pawłowska 
3. Bogdan Malisz 
4. Michał Pańtak 
5. Małgorzata Kałwa 
6. Mirosław Dratwiński 
7. Grzegorz Michałowski 
8. Piotr Jaszkiewicz 
9. Bartosz Graczyk 
10. Tomasz Słodziński 
11. Przemysław Stecewicz 
12. Sławomir Szymański 
13. Grażyna Cieślak 
14. Radosław Cichocki 
15. Tomasz Piechowski 
16. Damian Dmuchowski 
17. Bartłomiej Polak 
18. Jerzy Żemła 
 
Lista Najlepszych Projektów Unijnych z ECDL: 
1. ATForum 
2. MSG consulting s.c. Wojciech Kiedrowski, Justyna Szopińska 
3. BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej 
4. SqlMed S.C.  
5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas Sp. J. 
 
Najlepsze Centrum Egzaminacyjne ECDL 
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1. Antoni Cichocki Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne 
2. Śląskie Centrum Szkoleniowo Egzaminacyjne KISS 
3. ATForum 
4. Krakowskie Centrum Egzaminacyjne przy Biś Computers 

Wyróżniający się Koordynator ECDL: 
1. Antoni Cichocki 
2. Hanna Pikus 
3. Alicja Myszor 
4. Elżbieta Bowdur 
5. Beata Chodacka 
6. Wojciech Kulik 
7. Beata Ostrowska 
8. Ewa Sumowska 
9. Mirosław Zajdel 
10. Paweł Strawiński 
11. Zygmunt Mazur 
12. Bohdan Lisowski 

Serdecznie gratulujemy! 

Aktualności  

„Cyfrowa szkoła – perspektywa rządu, samorządu i szkoły” 

W  dniu  8  maja  2014 r.  w 
siedzibie  firmy  Microsoft  w  Warszawie  odbyła  się  konferencja „Cyfrowa szkoła – 
perspektywa rządu, samorządu i szkoły”. 
Zorganizowana była przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz firmę Microsoft w 
ramach obchodów  Światowych  Dni  Społeczeństwa Informacyjnego. Konferencja ta cieszyła 
się dużą frekwencją.   

Uczestniczyli  w  niej  przedstawiciele rządu,  władz lokalnych, oświaty i biznesu.  Wśród 
zebranych obecni byli m.in. Marta Czapińska – szefowa Gabinetu Politycznego Ministra w 
Ministerstwie Edukacji Narodowej, poseł Grzegorz Napieralski,  członek Rady ds. 
Informatyzacji Edukacji – prof. dr hab. Maciej Sysło oraz z Uniwersytetu Warszawskiego –
  prof. dr hab. Krzysztof Diks. 

Na uwagę zasługują prezentacje prelegentów biorących udział w ww. konferencji : 

1. E–podręcznik – środowisko nauczania i samokształcenia - Marlena Plebańska 
2. Umiejętności cyfrowe w Polskiej Ramie Kwalifikacji - Agnieszka Chłoń-Domińczak 
3. EDUNET – Modelowa Platforma Edukacji i Zarządzania Tarnowską Oświatą - Janusz Różycki 
4. Rola samorządu w cyfryzacji szkół - Hanna Szałkowska 
5. Szkoła w Chmurze – modelowa szkoła, lekcja pokazowa - Tomasz Łukawski 
6. E–podręcznik dla E–nauczyciela - Jacek Ścibor 
7. Certyfikacja umiejętności E–nauczycieli - Jacek Pulwarski 
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ECDL:  

Aktualności  

STRONA 9 

Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów ECDL 31 maja 2014 w Poznaniu 

Koordynator Regionalny ECDL Region Poznań we współpracy z Polskim Biurem ECDL 
organizuje szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów ECDL. Szkolenie odbędzie się  31 
maja 2014 w Poznaniu. 

Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy: ewa.sumowska@ecdl.pl (zalecany) lub 
telefoniczny 501074058. 
Proszę o jak najwcześniejsze zgłoszenia potwierdzone wpłatami. 

Aby zostać egzaminatorem ECDL należy spełniać następujące wymagania: 

1.    Zawodowe: 

 -   członek PTI, 

   albo 

-    nauczyciel informatyki, legitymujący się uprawnieniami MEN do nauczania 
informatyki,  wykładowca IT wyższych uczelni (zaświadczenie /dyplom, potwierdzenie od 
Dyrektora Szkoły, umowa  o pracę/dzieło/zlecenie), 

   albo 

-    IT trener w firmie szkoleniowej (co najmniej 2 lata, uprawnienia do wykładania lub 
potwierdzenie z firmy szkoleniowej, umowa o pracę/dzieło/zlecenie). 

2.    Wykształcenie/rekomendacje: 

-    minimum licencjat 

-    rekomendacja Koordynatora Regionalnego 

3. Merytoryczne: wymagany certyfikat ECDL START lub ECDL CORE lub ECDL BASE lub zdane 
2 moduły ECDL ADVANCED 

Odpłatność za udział w szkoleniu: 

 ECDL Podstawowy Cena 430,50 zł brutto 

  

https://old.ecdl.pl/category/ecdl/aktualnosci
mailto:ewa.sumowska@ecdl.pl
tel:501074058


Wpłaty proszę wnosić na konto: 

PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 

14 1090 1056 0000 0001 1121 2233 

Al. Solidarności 82A m.5, 

01-003 Warszawa 

Tytuł wpłaty: "Imię Nazwisko, szkolenie egzaminatorów ECDL w Poznaniu" 

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii 
potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: biuro@ecdl.pl 

PRZYPOMNIENIE! 

Zgodnie z § 16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania 
wpłaty. Wszyscy, którzy chcą otrzymać faktury proszeni są o zgłaszanie się w stosownym 
terminie do jednostki PTI organizującej szkolenie. 
 
Dokumenty zgłoszeniowe: 

 karta zgłoszenia (dostępne na stronie http://www.ecdl.pl/content/zostan-
egzaminatorem-0); 

 karta rejestracji egzaminatora; 
 dowód wpłaty; 
 kserokopie certyfikatu ECDL (START,  2 moduły ADV bądź potwierdzenie zdania 4 

egzaminów z 7 modułów ECDL CORE) 
   

Skany dokumentów  proszę przesłać e-mailem do Koordynatora Regionalnego ECDL w 
Poznaniu na adres ewa.sumowska@ecdl.pl, natomiast oryginał karty zgłoszenia i karty 
rejestracji egzaminatora proszę dostarczyć na szkolenie. 

 
Zapraszam Państwa serdecznie i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań 
czy wątpliwości. 

Ewa Sumowska 

Koordynator Regionalny ECDL 

region Poznań 

ECDL:  
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Aktualności  

Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów ECDL 29 maja 2014 w Gorzowie 
Wielkopolskim 

Koordynator Regionalny ECDL Region Poznań we współpracy z Polskim Biurem ECDL 
organizuje szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów ECDL. Szkolenie odbędzie się  29 
maja 2014 w Gorzowie Wielkopolskim.  

Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy: ewa.sumowska@ecdl.pl (zalecany) lub 
telefoniczny 501074058. 
Proszę o jak najwcześniejsze zgłoszenia potwierdzone wpłatami. 

Aby zostać egzaminatorem ECDL należy spełniać następujące wymagania: 

1.    Zawodowe: 

 -   członek PTI, 

   albo 

-    nauczyciel informatyki, legitymujący się uprawnieniami MEN do nauczania 
informatyki,  wykładowca IT wyższych uczelni (zaświadczenie /dyplom, potwierdzenie od 
Dyrektora Szkoły, umowa  o   pracę/dzieło/zlecenie), 

   albo 

-    IT trener w firmie szkoleniowej (co najmniej 2 lata, uprawnienia do wykładania lub 
potwierdzenie z firmy szkoleniowej, umowa o pracę/dzieło/zlecenie). 

2.    Wykształcenie/rekomendacje: 

-    minimum licencjat 

-    rekomendacja Koordynatora Regionalnego 

3. Merytoryczne: wymagany certyfikat ECDL START lub ECDL CORE lub ECDL BASE lub zdane 
2 moduły ECDL ADVANCED 

Odpłatność za udział w szkoleniu: 

 ECDL Podstawowy Cena 430,50 zł brutto 

 Wpłaty proszę wnosić na konto: 

PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 

14 1090 1056 0000 0001 1121 2233 

https://old.ecdl.pl/category/ecdl/aktualnosci
mailto:ewa.sumowska@ecdl.pl
tel:501074058


Al. Solidarności 82A m.5, 

01-003 Warszawa 

Tytuł wpłaty: "Imię Nazwisko, szkolenie egzaminatorów ECDL w Gorzowie Wielkopolskim" 

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii 
potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: biuro@ecdl.pl 

PRZYPOMNIENIE! 

Zgodnie z § 16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania 
wpłaty. Wszyscy, którzy chcą otrzymać faktury proszeni są o zgłaszanie się w stosownym 
terminie do jednostki PTI organizującej szkolenie. 
Dokumenty zgłoszeniowe: 

 karta zgłoszenia (dostępne na stronie http://www.ecdl.pl/content/zostan-
egzaminatorem-0); 

 karta rejestracji egzaminatora; 
 dowód wpłaty; 
 kserokopie certyfikatu ECDL (START,  2 moduły ADV bądź potwierdzenie zdania 4 

egzaminów z 7 modułów ECDL CORE) 

Skany dokumentów  proszę przesłać e-mailem do Koordynatora Regionalnego ECDL w 
Poznaniu na adres ewa.sumowska@ecdl.pl, natomiast oryginał karty zgłoszenia i karty 
rejestracji egzaminatora proszę dostarczyć na szkolenie. 

 
Zapraszam Państwa serdecznie i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań 
czy wątpliwości. 

Ewa Sumowska 

Koordynator Regionalny ECDL 

region Poznań 

ECDL:  

Aktualności  

Konferencja CYFROWA SZKOŁA – perspektywa rządu, samorządu i szkoły 

Serdecznie zapraszamy na Konferencję "CYFROWA SZKOŁA - perspektywa rządu, samorządu i 
szkoły", która odbędzie się dnia 8 maja 2014 r. w godzinach 09.30-15.00 w siedzibie 
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Microsoft, Al. Jerozolimskie 195a, 02-222 Warszawa. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 5 
maja 2014 r. 

Zaproszenie 

Rejestracja 

ECDL:  
Aktualności  

Sprawozdanie z Dni Otwartych ECDL na Śląsku 

Otwarte Dni ECDL na Śląsku skierowane były do dzieci, młodzieży i dorosłych. Wiele 
edukacyjnych laboratoriów ECDL zorganizowało imprezy związane z popularyzacją idei ECDL 
– otwarte szkolenia, akcje informacyjne w swojej okolicy. Niektóre szkoły przygotowały 
prezentację certyfikacji ECDL podczas Otwartego Dnia Szkoły. W wielu miejscach na Śląsku 
odbyły się egzaminy próbne, gdzie uczestnicy mogli sprawdzić, czy ich możliwości 
odpowiadają standardom ECDL, otrzymywali przy tym kompletną informację na temat 
korzyści certyfikacji ECDL. Wielką popularnością w tych dniach cieszyły się egzaminy próbne 
ECDL na stronie Centrum KISS. 

Poniżej kilka przykładów najciekawszych inicjatyw 
 
Egzaminatorzy ECDL w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej zorganizowali Dni 
Otwarte ECDL pod nazwą Planuj przyszłość z ECDL, w ramach których przygotowali konkurs 
wiedzy informatycznej na platformie e-learningowej, a 11 kwietnia 2014 roku w odbyło się 
spotkanie KR Elżbiety Bowdur ze słuchaczami studiów na temat korzyści i możliwości, jakie 
daje nowy ECDL. W trakcie spotkania ze studentami dr Danuta Morańska, dyrektor Centrum 
Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych,  przedstawiła wyniki konkursu 
informatycznego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni. Laureaci 
konkursu otrzymali możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminów ECDL. Pierwsze 
odbyły się 11 i 12 kwietnia. Wszystkie zakończyły się sukcesem. Serdecznie gratulujemy. 
A oto link do krótkiej relacji na żywo z przebiegu spotkania: 
https://www.youtube.com/watch?v=tvngQjiSR_s 
 
Prywatne Gimnazjum "Amicus" - w dniu 11 kwietnia 2014 roku uczniowie klasy 1 realizujący 
projekt Ecdl z klasą przygotowali dla swoich kolegów i koleżanek wystąpienia i prezentacje 
multimedialne na temat ECDl. 
Po wystąpieniach i prezentacjach przedstawiciele poszczególnych klas wzięli udział w grze 
planszowej przygotowanej przez prelegentów. Celem gry było zdobycie jak największej ilości 
punktów, które można było zdobyć za udzielenie poprawnej odpowiedzi  na pytanie 
związane z komputerami i samym ECDL-em. Zwycięzcy gry otrzymali gadżety ECDL. 

Nowe możliwości certyfikacji ECDL Profile cieszyły się także zainteresowaniem 
podczas  OGÓLNOPOLSKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH w Sosnowcu 9-10 kwietnia 2014r. pod 
hasłem „NOWOCZESNA SZKOŁA Nauka, bezpieczeństwo, rekreacja”. Była  to impreza 
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zorganizowana dla nauczycieli, dyrektorów szkół, podczas której Centrum KISS promowało 
ideę ECDL. 

W Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich Dni Otwarte ECDL odbywają się w dwóch 
częściach. Pierwsza część Dni odbyły się we wtorek, środę i czwartek (wtorek prelekcje o 
ECDL NOWYM, środa test wiedzy o ECDL, czwartek najlepsi zdawali wybrane moduły, dostali 
smycze, długopisy). Część druga przebiegać będzie podczas SZKOLNYCH DNI OTWARTYCH 
(27,28 maj). Szkoła przygotowuje 20 stoisk wraz z prezentacją Laboratorium ECDL, 
prezentacją ECDL i zorganizowanie krótkiego konkursu na szkolnym moodlu dla przybyłej 
młodzieży. 

 
ElżbietaBowdur 
  

ECDL:  

Aktualności  

Wielobój Informatyczny w ZSTE 

Piątek 25 kwietnia był pracowitym dniem dla informatyków z Zespołu Szkół Techniczno-
Elektronicznych. Przez kilka godzin walczyli oni o cenne nagrody przygotowane przez 
sponsorów i tytuł zwycięzcy wieloboju w 2014 r. 

Konkurencje, które przygotowali nauczyciele obejmowały swym zakresem programowanie, 
sieci komputerowe, grafikę i sprzęt komputerowy, oprogramowanie użytkowe a także język 
angielski z branży IT. Część konkurencji wykraczała poza zakres informatyki, dając 
wytchnienie grającym podczas informatycznych kalamburów i widowiskowego rzutu 
drukarką, który zakończył tegoroczne zmagania informatyczne. 

Wyobrażenie o emocjach towarzyszących zmaganiom ilustrują 
zdjęcia https://www.dropbox.com/sh/6ihfyfm8dnfgqw8/O-ocEl1VOa 

W klasyfikacji końcowej turniej wygrali uczniowie klasy trzeciej z drużyny „qwe123!@#” w 
składzie Łukasz Adamski, Jakub Gierłowski, Magdalena Kobyłka. Na drugiej pozycji, ustępując 
zaledwie jednym punktem, uplasowali się czwartoklasiści  „chłopaki z plakatu” - Łukasz 
Nowacki,  Adrian Graczyk, Łukasz Kwiatkowski, którzy tego dnia świętowali również 
zakończenie roku szkolnego. Brąz wywalczyła druga drużyna trzecioklasistów „Wymiatacze” 
jako Adam Stelmaszak, Łukasz Nowak i Marcin Rubach. Serdecznie gratulujemy :) 

Organizatorzy pragną podziękować przedsiębiorstwu NETLAND Computers za sprzęt 
komputerowy i drukarki użyte w konkursie. Szczególne podziękowania kierujemy dla Kamila 
Spirza za pomoc podczas całej imprezy a także dla uczniów klasy 1D i 2D. 

Turniej mógł się odbyć dzięki hojnemu wsparciu sponsorów, którzy obdarowali zwycięzców 
nagrodami o łącznej wartości ponad 2,5 tys. PLN. Dziękujemy Polskiemu Towarzystwu 
Informatycznemu Oddział Wielkopolski, ECDL Polska, kinom Cinema 3D i Helios w Kaliszu, 
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wydawnictwu Helion i przedsiębiorstwu informatycznemu COMARCH SA. za ufundowanie 
nagród w konkursie a także patronom medialnym imprezy Życiu Kalisza i portalowi Calisia.pl. 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy za rok :) 

ECDL:  

Aktualności  

Małopolskie Dni Otwarte ECDL 

Małopolskie Dni Otwarte ECDL zaadresowane były w tym roku głównie do uczniów i 
studentów. Przez cały tydzień w wielu szkołach odbywały się spotkania promujące certyfikat 
oraz zachęcające do weryfikacji swoich umiejętności IT. W tym celu został opracowany 
Barometr Kompetencji Informatycznych, który pozwolił wyłonić najlepszych i nagrodzić ich 
darmowymi Voucherami na egzaminy ECDL. 

czytaj dalej na stronie oddziału: http://pti.krakow.pl/?p=1559  

ECDL:  
Aktualności  

Vouchery na bezpłatne egzaminy kompetencji informatycznych w Małopolsce 

Jest szansa na zdobycie vouchera na bezpłatny egzamin, dzięki któremu po pomyślnym 
zakończeniu otrzymasz Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Trzeba się 
spieszyć bo vouchery trafią do najlepszych 10 osób, które wypełnią specjalny test 
kompetencyjny w Internecie. 

Więcej infomracji pod adresem portalu Wrota Małopolski. 

ECDL:  
Aktualności  

 

X Forum Oświatowe 

5 kwietnia 2014 r. w Koninie odbyło się X Forum Oświatowe. Podczas imprezy 
zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli szkoły, placówki oświatowe 
prezentowały i promowały swoją ofertę. 

Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie promował także certyfikat ECDL. 
Odwiedzający stoisko Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych mogli uzyskać informację o 
płynących korzyściach z uzyskania certyfikatu ECDL od egzaminatorów obecnych na forum. 

ECDL:  
Aktualności  
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Komputeromania 

Komputeromania 
czyli o nieoczekiwanych skutkach kursu komputerowego. 
Wierszyk dedykowany prowadzącemu 
Pawłowi Strawińskiemu. 
 
Po nocach śnią mi się komputery, 
okna, arkusze, pliki, foldery. 
Wtorek czy środa, piątek, niedziela, 
ja już nie mogę żyć bez Excela. 
Jeden mi teraz przyświeca cel 
 - zgłębić tajniki ECDL ! 

A w tym dążeniu nie ma wymówek, 
edytor tekstu, stopka, nagłówek, 
akapit, wcięcie, punktor i czcionka, 
tu nie obejdzie się bez „piprztonka”. 
Kopiuj i wklej, zrób marginesy, 
zmień układ strony, dodaj wykresy. 
Po tych ćwiczeniach nawet niezguły 
potrafią dobrze pisać formuły. 
Dziś Word i Excel – to dla mnie żarty, 
jak otwieranie następnej karty. 
A Shifty, Alty, NumLock, Backspace, 
mysz, klawiatura i interfejs, 
komórki, spacja, Enter i hash 
są mi tak bliskie jak własna twarz. 
Formatowanie, zrzuty ekranu, 
doprowadziły do tego stanu, 
że zamiast w parku jeździć rowerem, 
ja wolę siedzieć przed komputerem. 
Zamiast wertować stronice książki, 
ja wolę w pasku klikać na wstążki. 
Zamiast list pisać, wolę mailować, 
może więc pora się „sformatować”, 
porzucić swoje stare nawyki, 
zobaczyć plusy informatyki. 
Komputer dzisiaj jest niemal wszędzie: 
w banku, w przychodni, w sklepie, w urzędzie. 
E-obywatel to dzisiaj norma, 
więc społeczeństwo czeka reforma. 
Trzeba każdego obywatela 
szybko przeszkolić z ECDL-a, 
by z komputerem zaznajomiony 



nie czuł się dłużej już wykluczony. 
I tak bez końca można rymować, 
więc czas najwyższy się wylogować. 
 
Krystyna Dzierżanowska 
21.03.2014 
 
Komputeromania – ciężka choroba wirusowa, która dotyka prawie każdego informatyka, a 
także często infekuje zwykłego użytkownika. 
ECDL:  

Aktualności  

STRONA 10 

Zapraszamy na Dni Otwarte ECDL 

Dni Otwarte ECDL organizowane są w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa 
Informacyjnego będącego pod patronatem Prezydenta RP. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do placówek: 

1. BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej – Łódź - 42 633 68 99 
2. Krakowskie Centrum Egzaminacyjne przy Biś Computers – Kraków - 12 292 78 90 

wew. 21 
3. Śląskie Centrum  Szkoleniowo-Egzaminacyjne KISS – Katowice - 32 251 98 11 
4. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział w Szczecinie – Szczecin - 91 448 00 21 
5. Uniwersytet Szczeciński - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii  – Szczecin - 91 444 

19 01 
6. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie – 58 551 00 11 
7. Kwidzyńskie Centrum Kultury – 55 279 35 28 
8. Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o. – 59 848 16 06 
9. Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Słupsku – 59 845 27 27 wew. 411 
10. Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku – 693 348 383 
11. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas Sp. J. – Malbork – 607-665-818 
12. Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA – Mielec  17 788 51 94 
13. Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie – 

605 335 596 
14. Antoni Cichocki Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne – Grajewo 

- 608 345 482 
15. Centrum Edukacyjne Żelazna – Warszawa 694 888 345 
16. Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego "Edukacja" s. c. – Radom 48 381 51 

31 
17. Gimnazjum nr 49 im. S. Starzyńskiego – Warszawa 601 150 035 

ECDL:  

Aktualności  
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Małopolskie Dni Otwarte ECDL 

Od 7-13. Kwietnia 2014 na terenie Małopolski trwać będą Dni Otwarte ECDL. Zgłaszając się 
do jednej z placówek można będzie sprawdzić swoje IT Barometrem Kompetencji 
Informatycznych, zdobyć Vouchery na darmowe egzaminy ECDL, wziąć udział w konkursach, 
wykładach, spotkaniach.  

ECDL:  

Aktualności  

ECDL w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie 

Drzwi otwarte w ZSET miały miejsce 22 marca 2014 r. Jak co roku przygotowano bogatą 
ofertę dla gimnazjalistów, łącznie ze stoiskiem z plakatami i ulotkami. 

Przedstawiono najnowsze propozycje z Nowego ECDL'a. Zainteresowani mogli sprawdzić 
swoje umiejętności podczas egzaminu próbnego. Odbyło się spotkanie w grupie, podczas 
którego egzaminator PL-E3816, Pani Ewa Spławska-Łakoma omawiała zasady zdobywania 
certyfikatów. Uczniowie którzy ostatnio zdobyli certfikaty ECDL'a, rozmawiali z 
odwiedzajacymi szkołę. 

ECDL:  

Aktualności  

Konkurs informatyczny w ZSEE w Radomsku 

2 kwietnia 2014 r. w radomszczańskim "elektryku" przeprowadzono konkurs informatyczny o 
Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych. 

Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem uczniów gimnazjów. Odbywał się dwuetapowo 
– w pierwszym etapie brało udział około 150 osób. W drugim wyłoniona grupa 17 finalistów 
walczyła o Puchar w jednej z sal komputerowych Zespołu Szkół Elektryczno- Elektronicznych. 
Puchar oraz I nagrodę w postaci tableta zdobył Konrad Kowalski. Drugi był Radek Piekarski 
również z Kamieńska. Trzeci był Bartłomiej Posak ze Strzałkowa. 
Uczniowie rozwiązywali test wykorzystując platformę e-learningową. Na multimedialnej 
tablicy mogli obserwować aktualne wyniki swoje i innych zawodników. Po emocjonujących 
zmaganiach wszyscy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami, zaś finałowa trójka odebrała 
nagrody z rąk dyrektora Rejonu Energetycznego Piotrków Trybunalski Włodzimierza Kulisia 
oraz Beaty Ostrowskiej przedstawicielki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, pod 
patronatem którego odbywał się konkurs. 

Wicedyrektor "elektryka" Mirosław Dratwiński wręczył także specjalny Puchar Gimnazjum w 
Kobielach Wielkich, które zostało nagrodzone za aktywną pracę uczniów tejże szkoły w 
konkursie. Konkurs przygotowywany był przez nauczycieli przedmiotów informatycznych w 
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ZSE-E. W przyszłym roku, jak zapewniają organizatorzy czeka gimnazjalistów kolejna edycja 
konkursu. Planowana jest również kategoria OPEN dla starszych uczestników. 

Poniżej znajdują się linki do stron o konkursie, zorganizowanym pod Patronatem Łódzkiego 
oddziału PTI oraz PGE dystrybucja: 

1. http://tvntl.pl/index.php/programy-mainmenu-30/kurier-mainmenu-39/11560-
szkoy-zabiegaj-o-gimnazjalistow 

2. http://radomsko.naszemiasto.pl/artykul/galeria/konkurs-informatyczny-w-zsee-w-
radomsku-elektryku-zdjecia,2222500,t,id.html#854761f28fbae22c,1,3,5 

3. http://www.radomsko24.pl/m/articles/view/Puchar-Dyrektora-ZSE-E-odebrany 
4. http://szkola.zse-e.edu.pl/index.php/2-aktualnosci/200-informatyczny-puchar-dla-

gimnazjalistow.html 
5. http://www.radomszczanski.pl 
6. http://www.radomszczanski.pl/362,aktualnosci.html?wiecej=3967 

 ECDL:  

Aktualności  

Bezpłatne szkolenia ECDL Start oraz EPP e-Nauczyciel dla nauczycieli w woj. łódzkim 

BROst Centrum Edukacji i Technologii w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych 
szkoleniach w ramach projektu e-Nauczyciel, mających na celu przygotowanie do stosowania 
ICT w codziennej pracy dydaktycznej z uczniami. Projekt jest współfinansowany ześrodków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach projektu można uzyskać możliwość potwierdzenia swoich umiejętności 
certyfikatem ECDL Start i EPP e-Nauczyciel. 

Projekt e-Nauczyciel realizowany jest na terenie województwa łódzkiego. Udział w nim 
zaplanowany jest dla 288 osób, w tym 202 nauczycieli z terenów wiejskich i 48 nauczycieli 
kształcenia zawodowego. 

W przypadku zainteresowania grupy przynajmniej 12 nauczycieli z danej placówki, zajęcia 
mogą odbywać się na terenie szkoły/miejscowości. 

Program szkolenia 

I część: 

80h stacjonarne i  e-learning z wykorzystaniem platformy (realizacja min. 50% materiału) 
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Start: Przetwarzanie tekstów (20h); 
Arkusze kalkulacyjne (25h); Grafika menedżerska i prezentacyjna (20h); Przeglądanie stron 
internetowych i komunikacja (15h) zakończone 4 egzaminami, po każdym module; 
pozytywny wynik egzaminów pozwala otrzymać certyfikat ECDL Start, który będzie 
warunkować udział w II części szkolenia. 
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II część: 

40h Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych EPP e-Nauczyciel: prawne, etyczne, 
społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju i zastosowań technologii informacyjnej 
i komunikacyjnej (10h); nauka i praca w środowisku technologii, w szczególności znajomość 
aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie (15h); korzystanie z zasobów i funkcji 
platformy edukacyjnej (15h). Szkolenie zakończone testem (e-nauczyciel TEST). Pozytywny 
wynik testu stanowi jeden z warunków uzyskania certyfikatu e-Nauczyciel (dodatkowo: 
przygotowanie min. 3 scenariuszy lekcji, przeprowadzenie lekcji w oparciu o nie, 
doskonalenie zawodowe - co jest weryfikowane przez e-moderatora). 

Zapraszamy do korzystania z oferowanych szkoleń i kontaktu z biurem w celu uzyskania 
dokładniejszych informacji drogą telefoniczną lub mailową. 
Informacje o projekcie: 
http://brost.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=147 
lub pod numerami telefonów: 426336824, 607296529 

ECDL:  

Aktualności  

Dni Otwarte ECDL 2014  

Dni Otwarte ECDL organizowane są w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa 
Informacyjnego będącego pod patronatem Prezydenta RP. 

Dowiedz się więcej w placówkach: 

1. BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej – Łódź - 42 633 68 99 
2. Krakowskie Centrum Egzaminacyjne przy Biś Computers – Kraków - 12 292 78 90 

wew. 21 
3. Śląskie Centrum  Szkoleniowo-Egzaminacyjne KISS – Katowice - 32 251 98 11 
4. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział w Szczecinie – Szczecin - 91 448 00 21 
5. Uniwersytet Szczeciński - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii  – Szczecin - 91 444 

19 01 
6. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie – 58 551 00 11 
7. Kwidzyńskie Centrum Kultury – 55 279 35 28 
8. Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o. – 59 848 16 06 
9. Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Słupsku – 59 845 27 27 wew. 411 
10. Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku – 693 348 383 
11. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas Sp. J. – Malbork – 601 730 255 
12. Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA – Mielec  17 788 51 94 
13. Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie – 

605 335 596 
14. Antoni Cichocki Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne – Grajewo 

- 608 345 482 
15. Centrum Edukacyjne Żelazna – Warszawa 694 888 345 
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16. Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego "Edukacja" s. c. – Radom 48 381 51 
31 

17. Gimnazjum nr 49 im. S. Starzyńskiego – Warszawa 601 150 035 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!!! 

ECDL:  

Aktualności  

Bezpłatne szkolenia komputerowe z certyfikatem ECDL Core dla osób pracujących i 
bezrobotnych z woj. mazowieckiego 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w 
ramach projektu „ICT – autostrada do nowoczesnego jutra” 

Projekt realizowany jest od 1 października 2013 roku do 31 października 2014 roku. 

Celem projektu jest podniesienie własnych kompetencji z zakresu technologii informacyjno-
komunikacyjnej poprzez uczestnictwo w  bezpłatnym szkoleniu ECDL CORE  oraz 
przystąpienie do bezpłatnego egzaminu certyfikacyjnego (Europejski Certyfikat 
Umiejętności Komputerowych). 

Biuro Projektu: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 
ul. Kawęczyńska 36, pokój B001 
03-772 Warszawa 
tel. (22) 59-00-763 lub 799-058-402 
e-mail: ECDL.projekt@wsm.warszawa.pl 
www.wsm.warszawa.pl/home/biuro-projektow/ict-autostrada-do-nowoczesnego-jutra 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

ECDL:  

Aktualności  

Bezpłatne szkolenia komputerowe z certyfikatem ECDL Base dla osób pracujących i 
bezrobotnych po 50 roku życia prowadzone na terenie województwa małopolskiego 

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach 
komputerowych zakończonych egzaminem ECDL Base w ramach projektów 
współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki  - „Fabryka Kompetencji — 
Język angielski i ICT z certyfikatem dla osób 50+” oraz „ECDL — druga młodość”. 

Rekrutacja do udziału w projekcie: 
I edycja: styczeń – marzec 2014 r., 
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II edycja: marzec – maj 2014 r., 
III edycja: maj – lipiec 2014 r., 
IV edycja: lipiec – wrzesień 2014 r. 

Biuro projektu: 
Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu 
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7 
32-600 Oświęcim 
tel. 338475473 
fax. 338475479 
e-mail: fko@szih.pl, e2m@szih.pl 

ECDL:  

Aktualności  

Multimedialna Jedynka 2014 

Trzynasty marca okazał się szczęśliwy co najmniej dla dwójki uczestników projektu 
Multimedialna Jedynka 2014. Było kolorowo, twórczo i oczywiście cyfrowo! 

Otwarcia konkursu dokonała dyrektor  ZSP Nr 1 w Jarocinie Małgorzata Karwacka wraz z 
zaproszonymi gośćmi - Burmistrzem Jarocina Stanisławem Martuzalskim oraz 
Koordynatorem Regionalnym ECDL Rejon Poznań p. Ewą Sumowską. Następnie 
konkursowicze przystąpili do pierwszej części rozgrywek finałowych, które składały się z 
testu obejmującego wiadomości z zakresu wiedzy o multimediach i grafice komputerowej. 

Uczniowie z największą liczbą punktów zostali zakwalifikowani do ścisłego finału konkursu, w 
którym na stanowiskach komputerowych podjęli się stworzenia pracy multimedialnej 
związanej z tematem "Cyfrowy Świat". 

Prace uczniów oceniało 3-osobowe jury, w składzie: 

mgr Przemysław Łączniak 

mgr Kinga Rząsa 

mgr Robert Strzelecki 

wraz z Koordynatorem Regionalnym ECDL w Poznaniu p. Ewą Sumowską. 

Zwycięzcą w kategorii szkół ponadgimnazjalnych okazała się uczennica klasy IV Technikum 
Informatycznego w Jarocinie Marta Olejniczak, która w ciągu wszystkich etapów projektu 
zgromadziła największą liczbę punktów. W nagrodę odebrała tablet multimedialny. 

Zwycięska trójka w kategorii klas ponadgimnazjalnych oraz finałowa praca Marty. 

mailto:fko@szih.pl
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Pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zdobył Konrad Ratajczak z Gimnazjum im. 
Zjednoczonej Europy w Witaszycach i jako nagrodę odebrał również tablet multimedialny 
ufundowany przez Urząd Miasta i Gminy Jarocin oraz voucher na 4 egzaminy ECDL BASE. 

Zwycięska trójka w kategorii klas gimnazjalnych wraz z opiekunem p. Małgorzatą 
Kuropaczewską oraz finałowa praca Konrada 

Praca wszystkich uczestników konkursu została nagrodzona upominkami, a jedenastka 
finalistów otrzymała wartościowe nagrody ufundowane dzięki hojności sponsorów: 

 Starostwa Powiatowego w Jarocinie, 
 Urzędu Miasta i Gminy Jarocin 

 Polskiego Biura ECDL 
 Banku Spółdzielczego w Jarocinie 

Zmagania konkursowe swoją obecnością uświetnili: 

 Burmistrz Jarocina - Stanisław Martuzalski 
 Koordynator Regionalny ECDL w Poznaniu, członek Polskiego Towarzystwa 

Informatycznego  - p. Ewa Sumowska 

Zwycięzcom gratulujemy a sponsorom serdecznie dziękujemy za wsparcie propagowania 
wiedzy i umiejętności informatycznych oraz rozwijania kreatywności młodzieży , które to 
zadania są głównymi celami konkursu. 

ECDL:  

Aktualności  

Bezpłatne szkolenia komputerowe z certyfikatem ECDL Core dla osób bezrobotnych 
prowadzone na terenie całego woj. mazowieckiego 

SYSTEMA Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu 
„Projekt na miarę potrzeb – szkolenia komputerowe i językowe dla mazowieckich 
bezrobotnych” 

Projekt realizowany jest od 1 listopada 2013 roku do 31 maja 2015 roku. 
100 godzin zajęć oraz bezpłatny egzamin ECDL Core 

Biuro Projektu SYSTEMA Sp. z o.o. 
ul. Kawęczyńska 36, pokój A004 
03-772 Warszawa 
tel. 669 724 711 
e-mail: namiarepotrzeb@systema.pl 
www.namiarepotrzeb.eu 
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Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

ECDL:  

Aktualności  

STRONA 11 

"Pomyśl zanim wrzucisz - dbaj o swoją tożsamość!" 

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Edukacji z Panem T.I.K.iem”,  poświęcona Internetowi i 
pracy w sieci, organizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Informatyczne wraz z 
Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Starzyńskiego w Warszawie. 
Tegoroczny konkurs jest pod hasłem  „Pomyśl zanim wrzucisz - dbaj o swoją tożsamość”. 
Tradycyjnie już, konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych w całej Polsce. 

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w 
sieci ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej ochrony tożsamości. 

Uczniowie w oparciu o pobrany ze strony konkursu www.pomyslzanimwrzucisz.ecdl.pl 
szablon,  mają za zadanie  stworzyć w dowolnym programie graficznym historyjkę 
obrazkową, opowiadającą o skutkach publikowania w Internecie swoich danych, 
nierozważnego udostępniania zdjęć. Praca konkursowa ma być dla rówieśników przestrogą i 
nauką. 

TERMINY: 
•        3.03.2014 - 14.04.2014 - rejestracja i nadsyłanie prac konkursowych 
•        29.04 - ogłoszenie listy laureatów konkursu (bez podania zajętych miejsc) 
•        do 30.04.2014 – WARUNEK KONIECZNY (dotyczy tylko Laureatów) 
NAUCZYCIEL ucznia Laureata wysyła na adres PTI (PTI, 02-508 Warszawa, ul.Puławska 39/4, 
dopisek KONKURS „Pomyśl zanim wrzucisz”) oryginały Kart Rejestracji  ucznia-Laureata – 
decyduje data nadania przesyłki. 
•        14.05.2014 - uroczyste zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  

Zachęcamy do rozpropagowania konkursu w swoim środowisku. W tym celu udostępniamy 
plakat informujący o konkursie, który można pobrać, wydrukować i wywiesić w widocznym 
miejscu. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy. Na autorów najciekawszych prac 
czekają atrakcyjne nagrody. Pragniemy także docenić nauczycieli, którzy najaktywniej włączą 
się do naszego konkursu. 

Więcej informacji na stronie www.pomyslzanimwrzucisz.ecdl.pl. 

Organizatorzy konkursu 

 Konkursy:  
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Zakończone 

ECDL:  

Aktualności  

Egzaminy próbne ECDL ADVANCED 

Informujemy, że jedno z naszych Centrów Egzaminacyjnych - Śląskie Centrum Szkoleniowo 
Egzaminacyjne KISS w Katowicach udostępnia egzaminy próbne ECDL ADVANCED. 
Znajdą je Państwo pod tym adresem. 

ECDL:  
Aktualności  

ECDL na X Spotkaniach Opiekunów Pracowni Komputerowych w Kołobrzegu 6-8.02.2014 

Jak co roku w gościnnych progach Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu 
odbyła się Konferencja dla dyrektorów, nauczycieli informatyki i nauczycieli innych 
przedmiotów. Konferencja przyciąga przedstawicieli sprzętu komputerowego, 
audiowizualnego, wydawnictw i producentów oprogramowania. Pokazują oni swoje 
najnowsze osiągnięcia, które mogą być wykorzystane w szkole. 

Konferencja posiada Patronat Honorowy m.in. Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Dziekana Wydziału 
Informatyki ZUT i Oddziału Zachodniopomorskiego PTI. Ulotki PTI i ECDL otrzymali wszyscy 
uczestnicy. Miło było patrzeć jak spacerują z torbami i smyczami ECDL. Na stoisku ECDL 
informacji udzielał Koordynator Regionalny Mirosław Zajdel. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się informacje o konkursach dla młodzieży, certyfikacie e-nauczyciel i ECDL Base, a z 
gadżetów kalendarze i czyściki. 

Na Konferencję składają się wykłady wspólne dla wszystkich i panele dla dyrektorów, 
przedmiotowców i nauczycieli informatyki. Ale chyba najistotniejsze jak co roku były 
warsztaty, trwające praktycznie całe dnie, na których nauczyciele, dyrektorzy mogli 
wypróbować nowy sprzęt i oprogramowanie prezentowane przez firmy. Mogli skorzystać z 
doświadczeń innych kolegów, przedstawicieli „Superbelfrów” i poznać narzędzia ułatwiające 
pracę (jak to w szkole, najczęściej bezpłatne), porozmawiać o swoich problemach i je 
rozwiązać. 

W związku z tym, że były to X jubileuszowe spotkania, nie obyło się bez wielu niespodzianek 
łącznie z pokazem sztucznych ogni oraz nagród rozlosowanych wśród uczestników. 

W imieniu uczestników organizatorom podziękował uczestnik, który nie opuścił dotąd żadnej 
konferencji. Były gratulacje, szczególnie dla inicjatora i osoby, która czuwała nad wszystkim i 
dla każdego miała dobre słowo, nauczyciela ZS w Kołobrzegu Jacka Kawałka. Nie obyło się 
bez łez. 

Wszyscy się umawiali na kolejne spotkania w przyszłym roku. 
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Mirosław Zajdel 

KR ECDL 

Region Szczecin 

ECDL:  
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III Targi Edukacyjne w Gdyni 29 stycznia 2014 r. 

W dniu 29 stycznia 2014 r. w ramach projektu „Laboratorium Edukacji” realizowanego 
przez  Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni   i w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą odbyły się 
III Targi Edukacyjne, które miały miejsce w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni przy ul. 
Kołłątaja 1,  w sali im. Prof. Demela w godz. 10.00 - 13.00. 

Targi edukacyjne to miejsce szerokiej prezentacji oferty edukacyjnej 
publicznych  i  prywatnych polskich szkół oraz placówek dydaktycznych na różnych 
poziomach nauczania. W programie targów prezentowane były m.in. bezpłatne warsztaty  o 
różnorodnej tematyce - również ECDL. 

Targi skierowane były do osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy 
preferencji zawodowych oraz wyborem i znalezieniem odpowiedniej oferty edukacyjno- 
szkoleniowej. 

Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni również prezentowało swoją 
bogatą ofertę edukacyjną dla młodzieży i osób dorosłych. Ponieważ posiadamy 
certyfikowane Laboratorium ECDL, prezentowaliśmy również program certyfikacji  ECDL, 
korzyści wynikające z posiadania certyfikatów ECDL oraz możliwości przygotowania się i 
przystąpienia do egzaminów wg wybranej ścieżki certyfikacji. 

Na zorganizowanym przez nas stoisku ECDL uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności 
komputerowe rozwiązując testy próbne. 

Stoisko ECDL cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników targów, którzy 
chętnie korzystali z możliwości sprawdzenia swoich umiejętności komputerowych. Osoby 
pracujące na stanowisku odpowiedziały na wiele pytań dotyczących Europejskiego 
Certyfikatu Umiejętności Komputerowego oraz korzyści wynikających z uzyskania certyfikatu 
po pomyślnie zdanych egzaminach  ECDL. 

Wszystko to służyło promocji szkół  oraz promocji i wzbudzaniu zainteresowania  programem 
certyfikacji  ECDL w Regionie. 

Małgorzata Medycka  - Egzaminator ECDL 

ECDL:  
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Aktualności  

Batalia o kompetentnego pracownika 

Po raz kolejny już w dodatku do Forbes'a  (Diamenty 2014) pojawił się artykuł o ECDL-u. Jego 
treść zamieszczamy poniżej. 

ECDL:  

Aktualności  

Dzień Bezpiecznego Internetu 11 lutego 2014  

W dniu 11 lutego 2014 obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Partnerem Dnia 
Bezpiecznego Internetu w Polsce zostało Polskie Towarzystwo Informatyczne. Z tej okazji 
Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, tworzące Polskie 
Centrum Programu Safer Internet – zorganizowały konferencję pod tytułem „Razem 
tworzymy lepszy Internet”. W trakcie konferencji Robert Ostrowski, Koordynator Certyfikatu 
IT Security, przedstawił certyfikat IT Security a  Jacek Pulwarski, Ogólnopolski Koordynator 
ECDL zapowiedział tegoroczną edycję konkursów Edukacja z Panem T.I.K.iem (w tym roku 
pod hasłem „Pomyśl zanim wrzucisz”) i T.I.K.? – TAK!. Polskie Biuro ECDL przekazało 
organizatorom jako nagrody 10 bezpłatnych voucherów na egzamin ECDL IT Security. 

ECDL:  

Aktualności  

Blokada Centrów Egzaminacynych i Laboratoriów w systemie egzaminacyjnym 
www.eECDL.pl 

Polskie Biuro ECDL wraz z Komisją ds. Jakości ECDL informuje, że dnia 10.02.2014 r. w 
systemie eECDL zostaną zablokowane wszystkie Centra Egzaminacyjne oraz Laboratoria 
ECDL, którym zakończyła się ważność akredytacji i które nie przystąpiły do jej odnowienia. 
Dotyczy to CE i LAB, które nie zgłosiły się w systemie Komisji Jakości do przedłużenia 
akredytacji wraz z Raportem Samooceny, na podstawie którego jest wystawiana faktura VAT 
(z wyjątkiem LAB EDU, które składają tylko Raport Samooceny). Tym samym w takich 
Laboratoriach ECDL nie będzie można przeprowadzać egzaminów, a Centra Egzaminacyjne 
nie będą mogły tych egzaminów rozliczyć. Odblokowanie CE i LAB nastąpi w chwili uzyskania 
akredytacji na kolejny rok. 

Blokada będzie automatyczna w przypadku upływu ważności akredytacji. 

Zapraszamy również do śledzenia informacji na stronie:  https://ecdl.pl/content/zasady-
certyfikacji-ce-i-lab-ecdl 

ECDL:  
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Aktualności  

Test Egzaminatora ECDL 

Polskie Biuro ECDL informuje, że w systemie www.eecdl.pl dostępny jest już Test 
Egzaminatora ECDL a także kompendium wiedzy, które może pomóc w przygotowaniu się do 
testu. Zdanie testu jest obowiązkowe dla wszystkich egzaminatorów ECDL. Szczegóły po 
zalogowaniu się na konto egzaminatora w systemie. 

ECDL:  
Aktualności  

Młodzi e-Obywatele – gimnazjaliści z Gminy Somonino w woj. Pomorskim 

16 stycznia 2014 odbyły się uroczystości związane z zakończeniem projektu oraz wręczeniem 
certyfikatów e-Obywatel (e-Citizen) w dwu Zespołach Szkół w Gminie Somonino: w Zespole 
szkół w Somoninie oraz  w Zespole Szkół  w Goręczynie. Certyfikaty e-Obywatel  otrzymało 
264  gimnazjalistów biorących udział w projekcie ”Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej 
przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów  i uczennic w Gminie Somonino”, 
współfinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany był przez Urząd Gminy 
Somonino.  Głównym celem projektu było wyrównanie różnic pod względem dostępności do 
edukacji na terenach wiejskich Gminy Somonino. Dzięki różnorodnej tematyce  i formom 
podejmowanym w ramach projektu, każdy z uczniów mógł znaleźć coś dla siebie.   W 
projekcie uczestniczyło ponad tysiąc uczniów. Młodzież szkolna  miała możliwość 
uczestniczenia  w zajęciach organizowanych w ramach sześciu modułów tematycznych: 
Moduł I  -  „Równość  płci” 
Moduł II - „Zajęcia wyrównawcze-matematyka, przyroda, fizyka, j .angielski” 
Moduł III -  „Zajęcia specjalistyczne i opieka psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami” 
Moduł IV -  „Droga do zawodowego sukcesu: poradnictwo i doradztwo edukacyjno-
zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych” 
Moduł V -  „Zajęcia dodatkowe – w drodze po kompetencje kluczowe” 
Moduł VI -  „Praktyka czyni mistrza – program wyjazdów studyjnych rozwijających 
kompetencje kluczowe uczniów” 
Moduł V- był kluczowym modułem w projekcie, w całości przeznaczony dla kształtowania 
kompetencji kluczowych. W ramach tego modułu odbyły się różnorodne  zajęcia tematyczne 
w tym: „ICT a może TIK? Techniki informacyjno-komputerowe”. 

 
272 uczniów  z dwu gimnazjów uczestniczyło w zajęciach przygotowujących do certyfikacji e-
Obywatel. Egzaminy odbyły się w listopadzie i grudniu 2013 w Laboratorium ECDL w Zespole 
Szkół  w Somoninie. 
16 stycznia  2014 roku odbyły się uroczystości związane z  wręczeniem certyfikatów e-
Obywatel 264 uczniom w obu Zespołach Szkół- w Somoninie i w Goręczynie. Z młodzieżą 
tych szkół spotkali się organizatorzy projektu, dyrektorzy szkół, nauczyciele: 
Pan   Marian Kryszewski - Wójt Gminy Somonino 
Pan  Jerzy Kowalewski -  Z-ca    Wójta Gminy Somonino 
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Pani  Alicja Malanowska -  Kierownik projektu –Urząd Gminy Somonino 
Beata Markowska -  Pracownik Urzędu Gminy Somonino 
Pani  Jolanta Bociańska -  Dyrektor Zespołu Szkół w Somoninie 
Pani  Elżbieta Korzeniewska -  Dyrektor Zespołu Szkół w Goręczynie 
Pan  Mirosław Wyszecki -  Nauczyciel informatyki, Egzaminator ECDL 

Po krótkim podsumowaniu projektu, Wójt Gminy Pan  Marian Kryszewski oraz Panie -
Dyrektorzy Szkół -Pani  Jolanta Bociańska oraz  Pani Elżbieta Korzeniewska serdecznie 
podziękowali uczniom, którzy brali udział w projekcie, nauczycielom, oraz wszystkim 
pozostałym osobom, które przyczyniły się do pomyślnego, wspólnego zrealizowania 
różnorodnych działań w ramach projektu. 

Koordynator Regionalny ECDL – Alicja Myszor przekazała wyrazy szczególnego uznania za 
opracowanie i wytrwałą, prawie trzy-letnią, pomyślną realizację  tak wszechstronnego 
projektu i zachęcała zarówno młodzież jak i nauczycieli oraz władze Gminy do 
kontynuowania działań w zakresie certyfikacji ECDL -  młodzieży,  nauczycieli i urzędników. 

Alicja Myszor – Koordynator ECDL-Gdańsk 

Poniżej galeria zdjęć… 

Zespół Szkół w Somoninie         

Zespół Szkół w Goręczynie 
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Sprawozdanie z III edycji Wojewódzkiej Konferencji „Innowacje w Edukacji 2013” 

W dniu 26 listopada 2013 r.  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. K. Wojtyły w 
Łodzi, przy ul. Żeromskiego 115 odbyła się III edycja Wojewódzkiej Konferencji „Innowacje w 
Edukacji 2013 – Nowoczesna szkoła dla nowoczesnego ucznia”. Konferencja została objęta 
patronatem Wojewody Łódzkiego i Marszałka Województwa Łódzkiego. Głównymi 
partnerami, dzięki którym zorganizowano to spotkanie, było Kuratorium Oświaty, Polskie 
Towarzystwo Informatyczne oraz Instytut Doskonalenia Nauczycieli BROst. 

Konferencja przeznaczona była przede wszystkim dla nauczycieli i dyrektorów placówek 
edukacyjnych, którzy w swojej pracy wykorzystywali lub będą  wykorzystywać technologie 
informacyjno-komunikacyjne. W konferencji uczestniczyli   także 
przedstawiciele  Ministerstwa Edukacji Narodowej i Urzędu Marszałkowskiego, Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego i Polskiego Biura ECDL, Egzaminatorzy ECDL, Kuratorium 
Oświaty, organy prowadzące placówki oświatowe, przedstawiciele samorządów oraz kadra 
zarządzająca szkołami. Zainteresowanie konferencją było bardzo duże - zarejestrowało się 
300 osób a program - bardzo bogaty. 

https://old.ecdl.pl/category/ecdl/aktualnosci


Przewidywał dwie części panelowe, w tym wykłady dla wszystkich uczestników, z których 
każdy otrzymał materiały konferencyjne wraz z materiałami informacyjnymi. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się ( po raz pierwszy wygłoszony we wszystkich edycjach 
konferencji) wykład dotyczący cyberprzestępczości przeprowadzony przez podkomisarza 
Tomasza Pawlickiego – z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji. 

Część warsztatowa obejmowała siedem modułów tematycznych: 

1. Rozwiązania chmurowe dla szkoły wraz z polityką bezpieczeństwa. 

2. Maksimum korzyści minimum kosztów – zakupy technologii Hewlett – Packard dla 
Edukacji 

3. Wykorzystane tablicy interaktywnej w przygotowaniu i realizacji zajęć dydaktycznych w 
nauczaniu początkowym (grafomotoryka, nauka pisania i liczenia) 

4. Wykorzystane tablicy interaktywnej w przygotowaniu i realizacji zajęć dydaktycznych w 
nauczaniu początkowym (m.in. język polski, języki obce, historia) 

5. Wykorzystane tablicy interaktywnej w przygotowaniu i realizacji zajęć dydaktycznych w 
nauczaniu początkowym (m.in. matematyka, fizyka, chemia) 

6. Office 365 dla szkoły – przegląd funkcjonalności 

7. Podręcznik internetowy MegaMatma.pl w nowoczesnej cyfrowej szkole 

Podczas trwania warsztatów odbyło się także seminarium dla egzaminatorów ECDL – Nowy 
ECDL w pytaniach i odpowiedziach, które poprowadził Ogólnopolski Koordynator Regionalny 
ECDL  - dr inż. Jacek Pulwarski. Wygłosił on również wykład na temat ECDL w projektach 
edukacyjnych i Krajowych Ramach Kwalifikacji. 

Zaproponowane warsztaty wzbudziły duże zainteresowanie obecnych. 

Po dokonaniu weryfikacji list uczestników oraz zarejestrowanych osób na stronie 
innowacje.enauczyciele.pl dotyczących panelu warsztatowego dla nauczycieli, spośród 7 
modułów tematycznych największym zainteresowaniem cieszyły się 
spotkania   dotyczące  wykorzystania tablicy interaktywnej w przygotowaniu i realizacji zajęć 
dydaktycznych w nauczaniu początkowym – ogółem 65 osób. Podobnym zainteresowaniem 
cieszył się warsztat „Rozwiązania chmurowe dla szkoły wraz z polityką bezpieczeństwa” – 
ogółem 49 osób. 

Podczas panelu warsztatowego odbyło się również spotkanie dla Egzaminatorów ECDL, 
będących nauczycielami, centrów egzaminacyjnych i laboratoriów ECDL dotyczące Systemu 
egzaminowania eecdl.pl i certyfikacji prowadzone również przez Jacka Pulwarskiego, 
Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL. 

http://innowacje.enauczyciele.pl/


Konferencję zakończono rozstrzygnięciem konkursu dla nauczycieli i szkół (regulaminy 
dostępne na stronie innowacje.enauczyciele.pl), uroczystym wręczeniem nagród i prezentów 
od sponsorów oraz wręczeniem zaświadczeń  o uczestnictwie w w/w konferencji. 

ECDL:  

Aktualności  

 

STRONA 12 

Sprawozdanie z IX Konferencji Naukowo-Metodycznej w Katowicach „Kompetentny e-
Nauczyciel” 

IX Konferencja Naukowo-Metodyczna pt. „Kompetentny e-Nauczyciel” odbyła się 
21 listopada 2013 roku w nowoczesnym budynku uczelni Wyższej Szkoły Technicznej 
w Katowicach. Organizatorem było Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS 
we współpracy z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach, Śląskim Kuratorium oraz Polskim 
Towarzystwem Informatycznym. Tegoroczny temat konferencji nawiązywał do projektu 
szkoleniowego „Kompetentny e-Nauczyciel” z zakresu podnoszenia kompetencji śląskich 
nauczycieli w wykorzystaniu TIK w edukacji. 

Szkolenia w projekcie zakończone są egzaminem i certyfikatem ECDL e-Nauczyciel. 
Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS. Celem 
tegorocznej konferencji było zaprezentowanie uczestnikom interesujących wykładów 
dotyczących mądrego wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu i kształceniu. 
Zaproszeni goście zaprezentowali szalenie ciekawe wykłady obrazujące zmiany, jakie 
w naszym życiu, pracy i nauce wywołują szybko rozwijające się technologie informacyjne, 
a zwłaszcza wirtualne środowisko, w jakim funkcjonują nasi podopieczn 

Konferencję otwarli – organizator, prezes Stowarzyszenia KISS mgr Elżbieta Bowdur oraz 
prezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego dr inż. Adrian 
Kapczyński, który w kilku słowach przypomniał postać dra Janusza Trawkę, wykładowcę, 
nauczyciela i założyciela Stowarzyszenia KISS oraz wieloletniego działacza PTI. JM Rektor WST 
pan prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski jako Gospodarz Konferencji rozpoczął 
Konferencję, powitał wszystkich gości, uczestników oraz przedstawicieli firm.  

Pierwszy wykład wygłosił dr hab. inż. Janusz Morbitzer prof. UP z Krakowa “Nowa kultura 
uczenia się wyzwaniem cyfrowego świata”, w którym zaakcentował, jak ważna staje się nowa 
kultura uczenia się nowego, stale zmieniającego się świata poprzez aktywne w nim 
uczestnictwo. Wykład jak zwykle wzbudził olbrzymie zainteresowanie, gdyż zawarte w nim 
przykłady, literatura, cytaty oraz wartościowe wnioski nasuwały słuchaczom wiele własnych 
przemyśleń. 

Dr Maciej Rostański swój wykład poświęcił niezwykle ważnemu problemowi, jakim jest 
czytelność tekstu. Zwrócił uwagę, jakie trudności w zrozumieniu tekstu mogą mieć odbiorcy 
w różnym wieku i z różnym doświadczeniem. Zobrazował na przykładach, jakie czynniki 
mogą wpływać na lepszą czytelność tekstu oraz dlaczego nie rozumiemy tekstów w 
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umowach, licencjach i regulaminach. Zwrócił uwagę nauczycieli na przyczyny,  dlaczego 

uczniowie często nie rozumieją treści niektórych lektur szkolnych.  

Bardzo interesujący wykład pt. "Czy nowoczesne technologie pomagają w procesie uczenia 
się?" wygłosiła mgr Jolanta Gałecka, która jako ekspert do spraw edukacji w YDP pokazała 
nowe podejście do procesu uczenia się i nauczania. 

Natomiast mgr Beata Chodacka członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego 
zaprezentowała w swoim wykładzie pt. „Wykorzystanie platformy e-learningowej – aspekt 
wychowawczy” bardzo wartościowe, własne doświadczenia w pracy z platformą e-
learningową w gimnazjum. 

Wybitnie interesującą i porywającą prezentację wygłosił prof. nadzw. dr hab. Mariusz 
Jędrzejko WSB z Dąbrowy Górniczej  „Dzieci w cyberprzestrzeni – mózg a nowe technologie 
cyfrowe”. Omawiał zmiany w mózgu jakie wywołują cyber-technologie i jak w tym pędzącym 
świecie zachowuje się dziecko. Wykład wzbudził niezwykłe zainteresowanie nauczycieli, 
którzy w kuluarach komentowali prezentowane przez profesora tezy, z jakimi większość 
słuchaczy się zgadzała. Uczestnicy akcentowali, że takie wykłady są niezwykle potrzebne, aby 
nauczyciel zrozumiał zmiany, jakie w umysłach dzieci wywołują cyber-technologie i lepiej 
rozumiał zachowania uczniów we współczesnej szkole, różniące się tak znacznie od dawnej 
szkoły. 

Podczas Konferencji wręczone zostały pierwsze na Śląsku certyfikaty e-Nauczyciela przez 
członka Zarządu PTI Beatę Chodacką oraz Koordynatora Ogólnopolskiego ECDL Jacka 
Pulwarskiego. Pierwszymi certyfikowanymi nauczycielami zostali nauczyciele ze szkół 
biorących udział w projekcie Cyfrowa Szkoła, którzy zdali testy oraz egzamin praktyczny z 
zakresu efektywnego wykorzystania TIK w edukacji. 

W przerwie konferencji rozlosowane zostały nagrody dla nauczycieli ufundowane przez 
sponsorów. Nauczyciele mieli także okazję zapoznać się z wykładami, warsztatami oraz 
ofertą zaprezentowaną przez sponsorów konferencji. W holu ustawione wystawy, 
propozycje firm dawały nauczycielom możliwość bliższego zapoznania się z nowinkami. 
W drugiej części konferencji odbyły się warsztaty dla nauczycieli oraz seminarium z nowości 
w certyfikacji ECDL, które poprowadził Ogólnopolski Koordynator ECDL dr inż. Jacek 
Pulwarski. Omówił możliwości jakie daje nowy ECDL PROFILE oraz w jaki sposób 
wprowadzane są zmiany w Polsce. W seminarium poświęconemu nowemu ECDL PROFILE 
udział wzięli egzaminatorzy oraz przedstawiciele Centrów ECDL. 

Warsztaty dla nauczycieli cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy  zwracali uwagę 
na interesujące i starannie dobrane tematy warsztatów podczas tegorocznej konferencji. 
Warsztaty przygotowane zostały pod kątem zaprezentowania nowoczesnych narzędzi i 
rozwiązań przydatnych w pracy nauczyciela. Prowadzone były przez wykładowców, członków 
Stowarzyszenia KISS. Wiele ciekawych rozwiązań, jak na przykład „Ciekawiej, lepiej, 
nowocześniej… interaktywnie! - pomysł na niebanalną lekcję zajęć komputerowych 
i informatyki”, „Montaż audio, wideo w pracy nauczyciela. 



Praca z programami on-line”, „Tabletowo-smartfonowy edukacyjny zawrót głowy” czy 
„Bezpieczeństwo informatyczne szkoły – czy to możliwe” to tylko niektóre z listy propozycji 
warsztatów przygotowanej przez organizatorów na tegorocznej konferencji. Pokazuje to 
szerokie możliwości wykorzystania TIK, jakie mają nauczyciele do dyspozycji w procesie 
dydaktycznym. 

Tegoroczna Konferencja była nie tylko prezentacją i wymianą poglądów, ale jak zwykle 
spotkaniem przyjaciół. Uczestnicy wysoko ocenili program Konferencji. Wykłady, warsztaty, 
jak i prezentacje sponsorów spotkały się z uznaniem uczestników i gości konferencji 
realizując cel organizatorów – spotkanie wszystkich, którzy interesują się  rozwojem 
technologii informatycznych w edukacji przygotowującej do funkcjonowania 
w społeczeństwie wiedzy. Zachęcamy do zajrzenia na stronę konferencji i zapoznania się 
z materiałami pokonferencyjnymi. 

 http://konferencja2013.kiss.pl 

autor: Elżbieta Bowdur 

 ECDL:  

Aktualności  

Stanowisko OK ECDL w związku z oświadczeniem Fundacji ECCC 

Zamieszczamy stanowisko OK ECDL w związku z oświadczeniem Fundacji ECCC 

Stanowisko Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL 

W związku z oświadczeniem wydanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego w sprawie ECCC wydane zostało, datowane 25 września 2013 r., 
„Oświadczenie Zarządu Fundacji ECCC”. Mając na uwadze fakt, że oświadczenie to zawiera 
wiele przeinaczeń, półprawd i w wielu kwestiach wprowadza czytelników w błąd, odnoszę się 
do tych zapisów w załączniku. Podkreślenia jednak wymagają dwie kwestie w oświadczeniu 
ECCC opisane, które ze wszech miar warte są zapamiętania i rozpowszechnienia: 

1. Według oświadczenia ECCC: „…zakładając równoważność merytoryczną treści 
kształcenia szkolenie realizowane w standardzie ECCC może zostać zakończone 
egzaminem ECDL (sytuacja odwrotna nie jest możliwa…)” (strona 4 wiersze 6-8 od 
dołu, a w innej rozpowszechnianej wersji strona 5 wiersze 5-8 od góry) czyli że 
szkolenie realizowane w standardzie ECDL nie może zostać zakończone egzaminem 
ECCC. 

2. Rozrzucone po oświadczeniu ECCC stwierdzenia: 

 „ECCC…to niezależny system posiadający wyraźne cechy świadczące o jego 
odrębności” (od ECDL), 

 „ECCC… wymagany zakres merytoryczny definiuje na 4 poziomach” (ECDL na jednym 
lub dwóch), 
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 „Fakt wydawania certyfikatów ECDL w 148 krajach na świecie nie może stanowić 
o równoważności merytorycznej standardów!” – rzeczywiście, nie tylko nie może 
stanowić o równoważności ECDL i wydawanego tylko w Polsce ECCC, a wręcz dobitnie 
świadczy o nierównoważności tychże, 

 „System certyfikacji ECCC służy do potwierdzania poziomu posiadanych kompetencji” 
(certyfikat ECCC jako zaświadczenie systemu skoringowego wydawane każdemu, kto 
spróbuje swych sił, potwierdza poziom kompetencji, a więc nawet poziom zerowy – 
certyfikat ECDL zaś potwierdza kwalifikacje i jeśli ktoś kwalifikacji nie ma, to nie 
otrzyma certyfikatu). 

Powyższe cytaty z oświadczenia ECCC wskazują, że nie może być mowy o równoważności 
certyfikatów ECDL i ECCC. 

                                                                                                  

Dr inż. Jacek Pulwarski 
Ogólnopolski Koordynator ECDL 
Polskie Towarzystwo Informatyczne 

Aktualności  

„Innowacje w edukacji – Nowoczesna szkoła dla nowoczesnego ucznia” - III konferencja 
wojewódzka w Łodzi 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Innowacje w edukacji – Nowoczesna 
szkoła dla nowoczesnego ucznia” dla twórczych i innowacyjnych nauczycieli 
wykorzystujących lub chcących wykorzystywać TIK w edukacji wczesnoszkolnej, na 
wszystkich przedmiotach nauczania i szczeblach edukacyjnych oraz dyrektorów i 
przedstawicieli organów prowadzących, wdrażających nowe technologie w zarządzaniu. 
 
Miejsce Konferencji: Łódź, 26 listopada 2013 budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
19 im. Karola Wojtyły w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115 
 
Więcej informacji o konferencji znajdą Państwo na stronie Konferencja Innowacje w edukacji 
lub  Kuratorium Oświaty w Łodzi. 

Aktualności  

Pismo do realizatorów projektów w ramach POKL 

Ogólnopolski Koordynator ECDL przygotował pismo do realizatorów projektów w ramach 
POKL na temat przechodzenia z certyfikacji ECDL START na ECDL BASE oraz z ECDL CORE na 
ECDL STANDARD. 
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. 

Pobierz pismo 

https://old.ecdl.pl/category/ecdl/aktualnosci
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ECDL:  

Aktualności  

"Bóbr " po raz ósmy 

Zawody 

VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego "Bóbr" odbędą się w Polsce w 
dniach 12, 13, 14, 15 listopada 2013 roku. 

W Konkursie mogą wziąć udział: 

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 12 listopada 2013, godzina 12.00 uczniowie 
 szkół gimnazjalnych: 13 listopada 2013, godzina 12.00 
 uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych: 14 listopada 2013, godzina 12.00 
 uczniowie klas I-III szkół podstawowych: 15 listopada 2013, godzina 12.00 

Celem konkursu jest rozwijanie i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja 
posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na 
wszystkich etapach edukacyjnych. 
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

Konkurs wymaga wcześniejszego przygotowania, dlatego już teraz prosimy o dokładne 
zapoznanie się z regulaminem konkursu, zasadami organizacji zawodów oraz Warunkami 
technicznymi i pozostałymi informacjami dostępnymi na stronie www.bobr.edu.pl. 

Serdecznie zapraszamy! 

w imieniu Komitetu Organizacyjnego 

Anna Beata Kwiatkowska 

ECDL:  

Aktualności  

ECDL w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie 

W roku szkolnym 2012\2013 w Oleśnie Śląskim był realizowany projekt „Dołącz do 
najlepszych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego projektu przeprowadzono zajęcia 
przygotowujące do egzaminu ECDL Start, ukierunkowane na podnoszenie umiejętności 
poruszania się na rynku pracy poprzez kursy komputerowe oraz zdobycie certyfikatów 
potwierdzających kompetencje informatyczne uczniów pięciu szkół ogólnokształcących 
powiatu oleskiego. Wśród nich znalazł się Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 
im. M. Kopernika w Oleśnie. Do egzaminów z ECDL Start przystąpiło 12 uczniów, którzy zdali 
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poszczególne moduły, osiągając bardzo wysoki wynik mieszczący się w przedziale od 90 do 
100%. 

Dn. 11.10.2013r. w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w 
Oleśnie odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem 
koordynatora regionalnego z Katowic pani Elżbiety Bowdur, która jako Prezes 
Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS  wraz z panią Dyrektor Dorotą Mielczarek – 
Koziołek  wręczały uczniom tejże szkoły certyfikaty ECDL poświadczające kompetencje 
informatyczne z czterech modułów : 

moduł 2 - użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami czyli obsługa systemu Windows 

moduł 3 - przetwarzanie tekstów, czyli obsługa programu Microsoft Word 

moduł 6 - grafika menadżerska i prezentacyjna czyli obsługa programu Microsoft PowerPoint 

moduł 7 - przeglądanie stron internetowych i komunikacja czyli Internet i poczta 
elektroniczna. 

Musimy dodać, że Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie posiada na 
swoim  terenie certyfikowane laboratorium ECDL, w którym przeprowadzane były egzaminy. 
Dumą szkoły są umiejętności i kompetencje uczniów Liceum Ogólnokształcącego – klasy 
mundurowej. Uczniowie, którzy wzięli udział w zajęciach i przystąpili do egzaminu, wykazali 
się bardzo dobrą znajomością zagadnień informatycznych oraz  umiejętnościami z zakresu 
obsługi programów biurowych. 

ECDL:  

Aktualności  

 

IX Konferencja Naukowo-Metodyczna im. dra Janusza Trawki 

Technologia informacyjna w społeczeństwie wiedzy 
Kompetentny e-Nauczyciel, Katowice, 21 listopada 2013 r. 

Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS już po raz IX ma zaszczyt zaprosić Państwa na 
Konferencję Naukowo-Metodyczną, która skierowana jest do wszystkich nauczycieli, także 
akademickich, którzy uczą informatyki, bądź też wykorzystują technologie informacyjne w 
swojej pracy dydaktycznej. Zapraszamy także bardzo serdecznie dyrektorów szkół oraz 
wszystkich zainteresowanych problematyką TIK w dydaktyce. 
Szczegóły konferencji są dostępne pod adresem: http://konferencja2013.kiss.pl/ 

ECDL:  

Aktualności  
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Światowy Dzień Nauczycieli z SuperBelframi  

5 października z inicjatywy UNESCO obchodzony jest Światowy Dzień Nauczycieli. W tym 
roku do tej inicjatywy dołączyli również nauczyciele z Polski – nakręcili film o sobie. 

Co roku 5 października, w Światowym Dniu Nauczycieli, zwracamy szczególną uwagę na 
misję, jaką pełnią nauczyciele w społeczeństwie oraz doceniamy ich trud, jaki wkładają w 
kształcenie młodego pokolenia. Światowy Dzień Nauczycieli służy również dyskusji nad 
pozycją nauczycieli w różnych krajach, wymianie doświadczeń oraz podkreśleniu, że zdrowe i 
rozwijające się społeczeństwo nie może istnieć bez nauczycieli.  

Po raz pierwszy obchody Światowego Dnia Nauczycieli miały miejsce w 1994 r. i złożyły się na 
nie wydarzenia z całego świata organizowane przez i dla nauczycieli. 

https://www.youtube.com/watch?v=7UOv3OwFo0s 

W tym roku udział w tej inicjatywie wzięli polscy nauczyciele skupieni w grupie SuperBelfrzy 
RP. Stworzyli oni film o sobie „Jestem nauczycielem. Lubię to!”, który zamieścili na YouTubie. 
Gratulujemy pomysłu!  

ECDL:  

Aktualności  

Bezpłatne Szkolenia z ECDL w województwie zachodniopomorskim 

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA 
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym  Kursie komputerowym z egzaminem ECDL 
Przewidywany termin realizacji trzymiesięcznych kursów: 
I cykl - październik 2013 r. - grudzień 2013 r. 
II cykl - listopad 2013 r. - styczeń 2014 r. 

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które w dniu przystąpienia do projektu oraz w dniu 
podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie, spełniają łącznie następujące kryteria: 

·      są mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego 

·      są osobami pracującymi na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilno - prawnej, 
pow.w wieku 18 - 64  lata - (os. 50+ będą przyjmowane do projektu priorytetowo) 

·      są osobami, które mają wykształcenie co najwyżej średnie 

Więcej: http://www.zsrg.szczecin.pl/pl/jezyki-i-komputery-szansa-dla-mojej-zawodowej-
kariery 

 ECDL:  

Aktualności  
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STRONA 13 

Szklenie egzmainatorów ECDL w Poznaniu 

Koordynator Regionalny Region Poznań zaprasza na spotkania. Zapisy na szkolenia poprzez 
formularz 

ECDL:  
Aktualności  

Półmetek szkolenia" Od laika do certyfikowanego użytkownika" 

Zapraszamy do przeczytania artykułu w serwiesie Życie Grajewa o realizacji projektu 
unijnego przez jedno z naszych Centrów Egzaminacyjnych: 
http://zyciegrajewa.pl/index.php?page=artykul&i=3181 

ECDL:  

Aktualności  

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe z certyfikatem ECDL Zarządzanie 
Projektami w województwie lubelskim 

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa lubelskiego organizuje 

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. w ramach projektu ,,Kwalifikacje potwierdzone 

certyfikatem w budownictwie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego  Funduszu  Społecznego".  

Szkolenia przeznaczone są dla właścicieli mikroprzedsiębiorstw z terenu województwa 

lubelskiego działających w branży budowlanej oraz ich pracowników zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa 

lubelskiego. 

Zajęcia będą się odbywały weekendowo 

• grupa weekendowa (soboty, niedziele 09:00 - 15:00) 

Uczestnicy będą zdobywać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL 

Zarzadzanie Projektami  

Blok szkoleniowy zawiera moduły: 

• narzędzia zarządzania projektami 

• tworzenie projektów 

• zadania 

https://docs.google.com/forms/d/19h5n3YxTpdMohsyIot1ZSET2hPF9DIEtU13rfu3wRbE/viewform?edit_requested=true
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• zasoby, koszty 

• monitorowanie projektu 

• przygotowywanie raportów i wydruków 

Szczegółowych informacji udziela: 

Biuro Projektu ,,Kwalifikacje potwierdzone certyfikatem w budownictwie” 

ul. Wojciechowska 9 

20-704 Lublin 

tel. 502 711 407 

mariola.wierzchowska@puls-szkolenia.pl 

http://www.kwalifikacjezcertyfikatem.pl 

ECDL:  

Aktualności  

Bezpłatne szkolenia komputerowe ECDL START w województwie zachodniopomorskim 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe z certyfikatem ECDL START w 
województwie zachodniopomorskim. Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców 
województwa zachodniopomorskiego organizuje SEKA S.A. Oddział w Szczecinie. Projekt 
jest  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu  Społecznego - "Zaktualizuj swoje umiejętności". 

Zajęcia będą się odbywały w grupach: dziennej, popołudniowej, weekendowej. Uczestnicy 
będą zdobywać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Start 
(przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafika menadżerska i prezentacyjna, 
przeglądanie stron internetowych i komunikacja). 

Projekt jest  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego - "Zaktualizuj swoje umiejętności" 

Wymagania dla uczestników: 

 wiek 25-64 
 maksymalnie średnie wykształcenie 
 zamieszkanie na terenie województwa Zachodniopomorskiego 

Szkolenia przeznaczone są dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej 
umowy cywilno-prawnej, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. 

mailto:mariola.wierzchowska@puls-szkolenia.pl
http://www.kwalifikacjezcertyfikatem.pl/
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Forma realizacji zajęć: 

 grupa dzienna 08:00-14:00 
 grupa popołudniowa 15:00 - 21:00 
 grupa weekendowa (soboty, niedziele 09:00 - 15:00) 

Blok szkoleniowy zawiera cztery moduły: 

 przetwarzanie tekstów 
 arkusze kalkulacyjne 
 grafika menedżerska i prezentacyjna 
 przeglądanie stron internetowych i komunikacja  

Szczegółowych informacji udziela: 

SEKA S.A. Oddział w Szczecinie 
ul. Niedziałkowskiego 24, IV p. 
71-410 Szczecin 
91-481-01-66 
503-532-487 
joanna.kluska@seka.pl 
http://zsu-szczecin.wgpr.pl/ 

ECDL:  

Aktualności  

I edycja projektu MULTIMEDIALNA JEDYNKA w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w 
Jarocinie 

Dnia 20.06.2011r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie odbyła się I edycja 
projektu MULTIMEDIALNA JEDYNKA. W projekcie wzięli udział uczniowie ze szkół 
gimnazjalnych Miasta i Gminy Jarocin oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarocińskiego 
oraz powiatów sąsiadujących. Więcej informacji na stronie 
http://zsp1jarocin.edu.pl/index.php/z-ycia-szkoy/wydarzenia-i-informacje/34-
wydarzenia/881-multimedialnie-w-jedynce 

ECDL:  
Aktualności  

Zmarł prof. Władysław M. Turski  

Z najgłębszym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci nestora polskiej informatyki prof. dr. 
hab. Władysława Turskiego. 

Wybitny uczony, wieloletni nauczyciel akademicki, Dziekan Wydziału Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, wychowawca wielu pokoleń polskich 

http://zsu-szczecin.wgpr.pl/
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informatyków. Członek-Założyciel, pierwszy Prezes i Członek Honorowy Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego. 

Był jedną z najwybitniejszych osobowości polskiego środowiska informatycznego. 

Cześć Jego pamięci! 
Zespół ECDL Polska 
Zarząd Główny, członkowie i pracownicy Polskiego Towarzystwa Informatycznego 

ECDL:  

Aktualności  

Uroczyste wręczenie 150-tysięcznej karty EKUK Pani Minister Iwonie Wendel 

W dniu 25 czerwca br. podczas seminarium w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie 
odbyło się uroczyste wręczenie 150-tysięcznej karty EKUK dla Pani Minister Iwony Wendel, 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. 
Seminarium było organizowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Jego tematem 
była inicjatywa Komisji Europejskiej, dotycząca wzmocnienia tendencji rozwojowych krajów 
Unii, w tym Polski, oraz udział polskich struktur instytucjonalnych, biznesowych i 
edukacyjnych w tym przedsięwzięciu. 
Podczas wydarzenia wręczono też 100-tysięczny certyfikat ECDL. 
Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym artykułem. 

Mały jubileusz ECDL w Polsce. 

Ilość certyfikatów ECDL wydanych w Polsce (narastająco) przedstawia poniższy wykres. 
100-tysięczny certyfikat ECDL w Polsce otrzymała Pani Barbara Honorata Kowalczyk. Na 
zdjęciu z lewej Pani Barbara wraz z Prezesem PTI Prof. Marianem Nogą w trakcie ceremonii 
wręczenia 100-tysięcznego certyfikatu podczas Seminarium PTI nt Szerokiego Porozumienia 
na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. 
Seminarium odbyło się w dniu 25 czerwca br. w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie. 
Tematem seminarium była inicjatywa Komisji Europejskiej, dotycząca wzmocnienia tendencji 
rozwojowych krajów Unii, w tym Polski, oraz udział polskich struktur instytucjonalnych, 
biznesowych i edukacyjnych w tym przedsięwzięciu. 

Seminarium otworzył Prezes PTI prof. Marian Noga mówiąc m.in. o konieczności 
wykształcenia w Unii Europejskiej ok. 900 tys. profesjonalistów ICT w okresie zaledwie 2 
najbliższych lat, co jest warunkiem niezbędnym dla podtrzymania rozwoju. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, minister Iwona Wendel 
przedstawiła strukturę i stan zaawansowania realizacji programów operacyjnych budowy 
sieci szerokopasmowych, podkreślając zawarte w tych programach środki na wspomaganie 
edukacji informatycznej, zwłaszcza ukierunkowane na zwalczanie cyfrowego wykluczenia. 

Zadania stojące przed paneuropejską Wielką Koalicją na Rzecz Kształcenia Profesjonalnych 
Kadr Informatycznych oraz założenia Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności 
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Cyfrowych w Polsce omówił Lider Informatyzacji Ministerstwa Administracji i 
Cyfryzacji,  dyrektor Włodzimierz Marciński. 

Ofertę CEPIS i ECDL Foundation dla Koalicji przedstawił Dyrektor Generalny CEO ECDL 
Foundation Damien O’Sullivan. Ten sam temat w odniesieniu do Polski omówił Ogólnopolski 
Koordynator ECDL Jacek Pulwarski. Przedstawił on również założenia i strukturę certyfikatu 
e-Nauczyciel. 

W tym dniu zarejestrowaliśmy w systemie ECDL 150-tysięcznego kandydata (równoważnik 
karty EKUK). Symboliczną 150-tysięczną kartę EKUK (symboliczną, bo od roku 2011 są to już 
jedynie karty elektroniczne) otrzymała w czasie wspomnianego wyżej seminarium Pani 
Minister Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (na 
zdjęciu z prawej strony). 
 
Przy tej okazji warto przytoczyć dane liczbowe dotyczące certyfikatu ECDL na świecie, o 
których mówił w swoim wystąpieniu na seminarium Ogólnopolski Koordynator ECDL, Jacek 
Pulwarski (na zdjęciu obok, razem z Dyrektorem Włodzimierzem Marcińskim). 
 
 
Ilość osób zarejestrowanych w systemie ECDL (czyli ilość wydanych kart EKUK) przedstawia 
wykres poniżej. Polska zajmuje w tym zestawieniu 20 miejsce ze 150 tysiącami osób 
zarejestrowanych w systemie ECDL; liderem jest Wielka Brytania z ponad 2 milionami 
rejestracji. 

 
Nasycenie populacji kartą EKUK, czyli procent ludności danego kraju, która zarejestrowała się 
w systemie ECDL pokazuje wykres poniżej. W tym zestawieniu Polska zajmuje 47 miejsce z 
0,37% populacji zarejestrowanej w systemie ECDL. Mamy jeszcze sporo do nadrobienia! 

Do tej pory na świecie wydano ponad  11 milionów certyfikatów ECDL i ICDL (International 
Computer Driving Licence – nazwa używana poza Europą). Certyfikaty te wydawane są w 148 
krajach świata i można je zdawać w 41 językach. 
Na zdjęciu poniżej Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso prezentuje 
otrzymaną 5 lat temu 9-ciomilionową Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych. 

ECDL:  

Aktualności  

ECDL w Koźminie Wielkopolskim 

Od roku 2007 w koźmińskim Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy, uczniowie przygotowują 
się na lekcjach informatyki do egzaminów ECDL Core. 

W tym roku szkolnym już piąta grupa gimnazjalistów, kończy gimnazjum z Certyfikatem. 

25 uczniów klasy III a,  odebrało z rąk p. dyrektora Arkadiusza Zmyślonego nie tylko nagrody i 
świadectwa z wyróżnieniem, ale też certyfikaty ECDL Core. 
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Barbara Wutke 

ECDL:  

Aktualności  

Regionalne podsumowanie ogólnopolskich konkursów informatycznych w 2013 roku w 
woj. zachodniopomorskim 

Oddział Zachodniopomorski PTI zorganizował Regionalne podsumowanie ogólnopolskich 
Konkursów Informatycznych. Spotkanie odbyło się w gościnnych progach Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 11.06.2013 roku. 
Spotkanie otworzył Prezes Oddziału Zachodniopomorskiego PTI prof. Zdzisław Szyjewski. 
Pokrótce przedstawił informację na temat działalności Towarzystwa oraz możliwości 
uzyskania i zalety certyfikatów informatycznych. Gości przywitał Prodziekan Wydziału  Pan 
Tomasz Bernat. Wśród obecnych należy wymienić Wicemarszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego Andrzeja Jakubowskiego, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Szczecin 
ds. społeczeństwa informacyjnego Marka Dymka, Wiceprezes PTI Barbarę Królikowską i 
członka ZG PTI Tomasza Komorowskiego.  

Na spotkanie licznie przybyli uczniowie i nauczyciele ze szkół naszego regionu. Na przybyłych 
czekał drobny poczęstunek. 
Przed salą można było podziwiać wybrane prace z Konkursu „Bezpieczny w sieci – powiedz 
to innym”. Przy okazji zorganizowano plebiscyt na najciekawszą z wystawianych prac. 
Głosami obecnych zwyciężyła praca Darii Świetlik z VIII LO z Bydgoszczy. Wśród głosujących 
wylosowano upominki i dwie koszulki wykonane w oparciu o nagrodzone projekty. 
 
W tym roku Konkurs TIK? TAK! Cieszył się w naszym województwie dużą popularnością. 
Patronat nad Konkursem objął Minister Edukacji Narodowej i m.in. Marszałek 
województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Kurator Oświaty z 
województwa zachodniopomorskiego Maria Borecka. W naszym województwie 
uczestniczyło ok. 1000 uczniów z 29 szkół. Uwzględniając wielkość szkoły najlepsze wyniki 
osiągnęły: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Szczecinie, Społeczne Gimnazjum w 
Pyrzycach, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim. Marszałek 
województwa przyznał najlepszej szkole okolicznościowy medal. Nasze osiągnięcia to 8 
uczniów na poziomie szkół podstawowych w etapie wojewódzkim. III miejsce wśród 
startujących w naszym województwie (a 21 w Polsce) zdobyła Katarzyna Dutkiewicz ze 
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Szczecinie, a Jakub Krzysztof Szajek z Prywatnej 
Szkoły Podstawowej L. Piwoni w Szczecinie zajął II miejsce w województwie (i 16 w Polsce). 
 
Do finału dostał się Bartosz Okoń ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska 
Polskiego w Kołobrzegu i zajął bardzo dobre II miejsce w Polsce. W nagrodę otrzymał z rąk 
Pana Marszałka tablet i dyplom. 
 
Najlepsze szkoły, nauczyciele i uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. 
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W konkursie Edukacja z Panem T.I.K.-iem „Bezpieczny w sieci – powiedz to innym” 
uczniowie zgłosili ponad 900 prac. Patronat nad Konkursem objęli Minister Edukacji 
Narodowej i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Konkurs polegał na zaprojektowaniu 
koszulki na temat bezpieczeństwa w Internecie. 
Z naszego województwa wpłynęło ok. 50 prac. Na różnych poziomach uczniowie zdobyli 4 
wyróżnienia: Karolina Jakubiszyn z Gimnazjum nr 12 im. Stanisława Lema w Szczecinie, 
Marcin Nowicki z Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie, Monika Dyko z IV Liceum 
Ogólnokształcącego w Szczecinie i Emilia Gibalska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w 
Barlinku. III miejsce w Polsce na poziomie szkół gimnazjalnych zdobył Hubert Murawski z 
Gimnazjum nr 18 im. Noblistów Polskich w Szczecinie. W nagrodę otrzymał nagrody od 
Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka i od OZP PTI. 
 
Wszyscy mogli wysłuchać popularnonaukowego wykładu dr Barbary Wąsikowskiej „Mózg, 
umysł a zachowanie. Zrozumieć emocje” podczas którego można było zobaczyć jak ochotnik 
poddany badaniu reaguje na różne bodźce emocjonalne. Okazało się, że nawet 
nieświadomie ujawniamy nasze emocje. Stąd już tylko krok (na razie jeszcze duży) do 
sterowania urządzeń myślami. 
 

Pani Wiceprezes Barbara Królikowska przedstawiła najnowsze produkty ECDL e-Nauczyciel i 
ECDL e-Urzędnik i stan ich wdrażania. 
Wszyscy byli zadowoleni z otrzymanych dyplomów i nagród i wyrazili nadzieję, że spotkamy 
się w jeszcze większym gronie i z większymi sukcesami w przyszłym roku. 
Jeszcze raz gratulujemy uczniom a ich Opiekunom dziękujemy za przygotowanie uczniów do 
konkursu i dobrą współpracę. 
Na temat Podsumowania można tez poczytać na stronie Urzędu Marszałkowskiego: 
http://www.um-zachodniopomorskie.pl/umwzp/biuro_informacji/p-r-m-a-
19631/aktualnosci.htm, 
na stronie projektu „Trącić myszką” realizowanego przez Jarosława Daleckiego: 
http://myszka.spnt.pl/index.php?cID=1305 
oraz stronach Portalu Edukacyjnego Urzędu Miejskiego w 
Szczecinie:https://pe.szczecin.pl/chapter_201199.asp?soid=43B68031CAF64CA49D4DFB010
6BC31DE 

Zapraszamy do galerii zdjęć ze spotkania na naszych stronach: 
www.ecdl.szczecin.pl  www.tik-tak.eecdl.pl/ 
 
Mirosław Zajdel 
Koordynator Regionalny ECDL 
Region Szczecin 

ECDL:  
Aktualności  

Bezpłatne szkolenia komputerowe z certyfikatem ECDL Core dla mieszkańców woj. 
podlaskiego 
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Centrum Informatyki „ZETO” S.A. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach 
projektu "Podnieś swoje kompetencje ICT". Projekt skierowany jest do 300 osób 
zamieszkujących województwo podlaskie w wieku od 18 do 64 lat, które uczą się, pracują lub 
pozostają bez zatrudnienia. 

Projekt zakłada 120 godzinne szkolenia składające się z 7 modułów przygotowujący do 
egzaminu ECDL Core: 

1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych 
2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami 
3. Przetwarzanie tekstów 
4. Arkusze kalkulacyjne 
5. Bazy danych 
6. Grafika menadżerska i prezentacyjna 
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja 

Rekrutacja prowadzona jest do 31 grudnia 2013 roku. 

Biuro Projektu CI „ZETO" S.A. ul. Skorupska 9 
15-048 Białystok 
tel. (085) 748 33 40 
www.zeto.bialystok.pl 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

ECDL:  

Aktualności  

STRONA 14 

Małopolski Dzień Uczenia się 

Zapraszamy Państwa na kolejną edycję Małopolskiego Dnia Uczenia się. Tym razem 
spotykamy się 8 czerwca 2013, a zaplanowane warsztaty będą krążyły wokół hasła 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. 

Oddział Małopolski PTI zaprasza na dwa cykle wydarzeń – Wielką Galę TIK-TAK Małopolska, 
połączoną z ciekawymi warsztatami poszerzającymi kompetencje informatyczne oraz  II 
sympozjum naukowo-dydaktyczne „Sztuka nauczania”. 

Więcej informacji pod adresem Oddziału Małopolskiego PTI 

ECDL:  

Aktualności  

Gminna Olimpiada Matematyczno Informatyczna 
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4 kwietnia 2013 r. dla ponad stu uczniów gimnazjum z gminy Dopiewo 
zapamiętany zostanie jako dzień w którym postanowili zmierzyć się z 
zadaniami logicznymi i matematycznymi. Postanowili udowodnić sobie i innym, że nie taki 
diabeł straszny jak go malują. Wystartowali w etapie szkolnym GOMI - Gminnej Olimpiady 
Matematyczno Informatycznej. 

Zadania, z jakimi przyszło im się zmierzyć dały im możliwość sprawdzenia własnego poziomu 
wiedzy i umiejętności, pobudziły ich do twórczego myślenia. Każdy z uczniów pisał test 
zgodnie ze swoją kategorią wiekową. 
Do drugiego etapu GOMI przeszły 4 najlepsze osoby w poszczególnej kategorii 
z każdej ze szkoły. 
Etap gminny GOMI odbył się 8 maja 2013 r. przy wykorzystaniu platformy 
e-learningowej Moodle. Pisało go 24 uczniów z dwóch szkół. Uczniowie w 
czasie 90 minut rozwiązywali test złożony z zadań z matematyki oraz 
informatyki. 
Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez Polskie 
Towarzystwo Informatyczne i Polskie Biuro ECDL. Za zajęcie I miejsca (w każdej z kategorii) 
był to voucher na jeden z egzaminów ECDL (Europejski Certyfikat 
Umiejętności Komputerowych) a dla trzech pierwszych miejsc lampki na USB 

ECDL:  

Aktualności  

Spotkanie egzaminatorów w regionie Poznań 

Koordynator regionalny ECDL region Poznań zaprasza egzaminatorów ECDL, kandydatów i 
sympatyków idei ECDL i PTI w dniu 18 czerwca 2013 r o godzinie 18.30 na spotkanie, w czasie 
po krókiej części informacyjnej ma mieć charakter "bring your own device". O szczegóły 
proszę pytać KR Panią Ewę Sumowską ewa.sumowska@ecdl.pl 

ECDL:  
Aktualności  

Artykuł o certyfikacji ECDL w dodatku do Newsweeka 

W dniu 2013-05-27 ukazał się artykuł o certyfikacji ECDL w dodatku "Edukacja" do wydania 
"Newsweek". Zachęcamy do zapoznania się z treścią. 

ECDL:  
Aktualności  

 

Praca PB ECDL w dniu 15 maja 2013 r. 
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Informujemy, że w dniu 15 maja 2013 r. pracownicy Polskiego Biura ECDL pracują poza 
biurem, bez dostępu do Internetu i bez możliwości odbierania telefonów. Wszystkie pilne 
sprawy prosimy załatwiać w innym terminie. 

Za utrudnienia przepraszamy! 

ECDL:  
Aktualności  

Konferencja "Nowoczesne technologie cyfrowe edukacji - Cyfrowa Szkoła"  

Informujemy, ze konferencja „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji - Cyfrowa 
Szkoła” odbedzie się w dniu 9 maja 2013 r. w godz. 9:00 - 14:14 w Centrum "Zielna", ul. 
Zielna 37, 00-108 Warszawa (wejście od ulicy Bagno). Więcej informacji oraz rejestracja 
dostępne sa na stronie SDSI. 

ECDL:  
Aktualności  

Szkolenie egzaminatorów ECDL w zakresie Zarządzania Projektami w Katowicach 25 maja 
2013r. godz. 11.30 

Szanowni Państwo 
Koordynator Regionalny ECDL przy współpracy z Polskim Biurem ECDL oraz Centrum KISS w 
Katowicach organizują szkolenie egzaminatorów ECDL Zarządzanie Projektami. 
Szkolenie poprowadzi Koordynator Produktu Pan Kesra Nermend. Podczas szkolenia 
przeprowadzony zostanie egzamin w oparciu o oprogramowanie Project 2010. 

Egzaminatorem ECDL Zarządzanie Projektami może zostać każdy, kto: 
•    jest Egzaminatorem ECDL Core 
•    posiada rekomendację Koordynatora Regionalnego 
Kopie dokumentów zgłoszeniowych (karta rejestracji, dowód wpłaty, kopia/skan certyfikatu 
ECDL) proszę przesłać elektronicznie na adres: 
Biura: biuro@kiss.pl lub 
KR Elżbiety Bowdur: elzbieta.bowdur@ecdl.pl 
najpóźniej do dnia 20 maja 2013r. 
Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach można pobrać ze strony 
http://ecdl.pl/images/Formularz_zgloszeniowy_egzaminatora.pdf 
 
Kartę rejestracji można pobrać ze strony: 
http://www.ecdl.pl/images/karta_rejestracji_egzaminatora.pdf 
 
Odpłatność za udział w szkoleniu: 
•    Cena netto – 300 zł, brutto - 369,00 zł 
Dla członków PTI 20% zniżki. 
Wpłaty proszę wnosić na konto: 
PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 
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14 1090 1056 0000 0001 1121 2233 
Al. Solidarności 82A m.5, 
01-003 Warszawa 

Tytuł wpłaty: "Imię Nazwisko, szkolenie egzaminatorów Zarządzanie Projektami w 
Katowicach" 
 
Na szkolenie prosimy przywieźć ze sobą: 
1.    Oryginał karty rejestracji 
2.    Oryginał formularza zgłoszeniowego 
3.    Wszystkie pieczątki (oczywiście ECDL) 
4.    Dowód wpłaty 
 
Lista miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 
Biuro - (32) 251 98 11 
Koordynator Regionalny - 606 230 420 
www.ecdl.katowice.pl 

ECDL:  

Aktualności  

Szkolenie egzaminatorów ECDL w Białymstoku 25 maja 2013 roku  

Szanowni Państwo, informujemy, że  Koordynator Regionalny ECDL - Region Białystok, we 
współpracy z Oddziałem Podlaskim PTI organizuje szkolenia egzaminatorów: ECDL Core 
(Podstawowy), ECDL-Advanced, e-Citizen. 

Szkolenia odbędą się 25 maja 2013 roku (sobota) w Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Białymstoku, ul. Żabia 5 , w godzinach 09:00 – 14:00 ECDL Core (Podstawowy); w godzinach 
14:00 – 16:00 e-Citizen; w godzinach 16:00 – 18:00 ECDL-Advanced. 

Formularze zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach (dla każdego szkolenia odrębnie) można 
pobrać ze strony: 

http://ecdl.pl/images/Formularz_zgloszeniowy_egzaminatora.pdf, zakładka Do pobrania, 
sekcja Wzory i druki). 

Egzaminatorem ECDL Core może zostać osoba, która: 
posiada certyfikat ECDL ECDL Core/Start lub zaliczone egzaminy ECDL Advanced z 4 modułów 
oraz 
jest członkiem PTI lub nauczycielem informatyki, legitymującym się uprawnieniami MEN do 
nauczania informatyki lub 
inna osoba, po uzyskaniu rekomendacji Ogólnopolskiego lub Regionalnego Koordynatora 
ECDL ze swojego Regionu (www.ecdl.pl zakładka Koordynatorzy) 
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Egzaminatorem e-Citizen może zostać osoba, która: 
jest Egzaminatorem ECDL Core 
 
Egzaminatorem ECDL Advanced może zostać osoba, która: 
jest Egzaminatorem ECDL Core, 
zdała wszystkie cztery moduły ECDL Advanced 

Odpłatność za udział w szkoleniu: 

Rodzaj szkolenia Cena brutto 

CORE/START 369,00 zł 

Advanced 369,00 zł 

e-Citizen 184,50 zł 

Członkom PTI przysługuje 20% zniżki 
Wpłaty prosimy wnosić na konto do dnia 20 maja 2013 
Oddział Podlaski PTI, ul. Wiejska 45A, pok. 230, 15-351 Białystok: BZWBK 4 O. w Warszawie, 
nr konta 67 1090 1056 0000 0001 1121 2249 z dopiskiem " imię nazwisko, szkolenie 
egzaminatorów ECDL NAZWA". do dnia 20. 05. 2013r.Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko, szkolenie 
egzaminatorów ECDL Core /ECDL /ECDL-A/ e-Citizen – (stosownie do wybranych szkoleń). 

PRZYPOMNIENIE! 

Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania 
wpłaty. Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii 
potwierdzenia opłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: okmantoni@poczta.onet.pl  

ECDL:  

Aktualności  

Wyniki konkursu "Bezpieczny w sieci-powiedz to innym" 

Zakończył się etap przesyłania prac konkursowych w konkursie "Bezpieczny w sieci-powiedz 
to innym". Zgłoszono do konkursu 907 projektów. Jury wskazało najciekawsze z nich.  

Uprzejmie informujemy, że w  gronie Laureatów konkursu znaleźli się (kolejność 
alfabetyczna): 
SZKOŁY PODSTAWOWE 
-  Gloria Mazurek (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. J. Pawła II w 
Warszawie) 
-  Martyna Ogrodowczyk (Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. 
Makuszyńskiego w Mławie) 
-  Wiktoria Śniadek (Szkoła Podstawowa Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego w Łodzi) 
SZKOŁY GIMNAZJALNE 

mailto:okmantoni@poczta.onet.pl
https://old.ecdl.pl/category/ecdl/aktualnosci


-  Przemysław Juszczak (Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy) 
-  Hubert Murawski (Gimnazjum nr 18 im. Noblistów Polskich w Szczecinie) 
-  Aleksandra Pawlak (Publiczne Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie) 
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
-  Agata Handzel (XI LO im. M. Dąbrowskiej w Krakowie) 
-  Aneta Ptak (I LO im. M. Kromera w Gorlicach) 
-   Filip Zygmunt (Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu) 
Ogłoszenie wyników nastąpi 15 maja. 
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Nauczycieli, w wielu szkołach poruszono tematykę 
bezpieczeństwa  w Internecie. To  dzięki nim powstało tak wiele bardzo ciekawe projektów. 
Jury wskazało tych najbardziej zaangażowanych w zmagania konkursowe. 
W tym zacnym gronie najaktywniejszych Nauczycieli znaleźli się: 
- Celina Hasiak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z miejscowości Grądy, 
- Albert Hodorowicz ze Szkoły Podstawowej nr 16 z  Piotrkowa Trybunalskiego, 
- Agnieszka Stokowska z Publicznego Gimnazjum  z Pajęczna, 
- Marcin Alibożek z Zespołu Szkół nr 1 z Gorlic. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy. Jednocześnie informujemy, że uroczystość zakończenia 
konkursu i wręczenia nagród odbędzie się w dniu 15 maja br. w Warszawie, w Centrum 
Konferencyjnym Zielna (adres: Warszawa, ul. Zielna 37). Zaproszenia zostały wysłane pocztą. 
Zapraszamy do obejrzenie galerii części przesłanych prac www.bezpiecznywsieci.ecdl.pl  

Konkursy:  

Zakończone 

ECDL:  

Aktualności  

Bezpłatne szkolenia komputerowe z certyfikatem ECDL dla mieszkańców Podlasia w wieku 
50+ 

Nasz partner SYSTEMA Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach 
projektu "Szkolenia komputerowe dla osób powyżej 50 roku życia" 

Prowadzone są szkolenia komputerowe na terenie całego woj. podlaskiego na dwóch 
poziomach: 

a. ECDL Start, ukierunkowanym na zdobycie certyfikatu ECDL Start, 
b. ECDL Core, ukierunkowanym na zdobycie certyfikatu ECDL Core. 

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku 

Biuro Projektu SYSTEMA Sp. z o.o. 
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 2 lok. 504 
15-111 Białystok 
tel. 785 34 04 24 
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www.podlasie.efsart.eu 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

ECDL:  

Aktualności  

STRONA 15 

Super@dmin 

10 kwietnia 1013 roku Wydział Informatyki i Ekonomii WSIiE TWP w Olsztynie był 
organizatorem III Warmińsko-Mazurskich Zawodów w Administrowaniu Sieciami I Systemami 
Operacyjnymi „super@dmin. 

Więcej informacji w załączniku. 

 ECDL:  

Aktualności  

"Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "Bezpieczny w sieci - powiedz to innym" 

Zakończyliśmy rejestrację prac w "Konkursie Bezpieczny w sieci – powiedz to innym" 
Dziękujemy Uczniom i Nauczycielom za tak aktywny udział. Komisja ma trudne zadanie przed 
sobą – wpłynęło ponad 900 prac z całej Polski. 

Organizatorzy 

Konkursy:  

Zakończone 
ECDL:  
Aktualności  

"I Ty na kursie IT!" - zaproszenie do udziału w projekcie na terenie województwa łódzkiego 

BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej uprzejmie zaprasza do udziału w 
projekcie "I Ty na kursie IT!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX 
"Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.6 "Upowszechnienie uczenia 
się dorosłych", Poddziałanie 9.6.2. "Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT 
i znajomości języków obcych". 

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji komputerowych u 186 osób (93K, 93M) 
zainteresowanych z własnej inicjatywy podniesieniem umiejętności komputerowych 
zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego do końca marca 2014 r. 
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Uczestnikami szkoleń mogą być osoby: 
- w wieku 25-64 lata, 
- zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego, 
- pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne, 
- nie mogące samodzielnie sfinansować szkolenia, 
- z wykształceniem co najwyżej średnim. 
Preferowane osoby 50+, zamieszkałe na terenach wiejskich, zatrudnione na niskich 
stanowiskach, otrzymujące niskie wynagrodzenie. 

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności potwierdzone zewnętrznymi certyfikatami 
Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL-European Computer Driving 
Licence) na różnych poziomach zaawansowania. 

Planowane szkolenia: 
- ECDL Start (80 godzin) - 4 moduły w zakresie word, excel, power point, internet (4 
egzaminy) 
- ECDL CAD (80 godzin) - wykorzystanie AUTCAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych 
(1 egzamin) 
- ECDL Web Editing (80 godzin) - projektowania stron internetowych (1 egzamin) 
- ECDL IT Security (80 godzin) - bezpieczeństwo i umiejętności używania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) (1 egzamin) 

Więcej informacji na stronie: www.brost.pl 

Dla osób pracujących szkolenia odbywać się będą po południu w godzinach 16-20 3 x w 
tygodniu. 

Dla osób bezrobotnych szkolenia mogą odbywać się w godzinach 8-12, 3-4 x w tygodniu. 

W przypadku zainteresowania istnieje możliwość zorganizowania grupy weekendowej. 

KONTAKT: 
BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej 
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 210 
42 633 68 24, 42 633 68 99, 607 29 66 29 
e-mail: szkolenia@brost.pl 
 

ECDL:  

Aktualności  

Artykuł w Metrze o Dniach Otwartych ECDL 

W dzisiejszym wydaniu Metra ukazał się artykuł o Dniach Otwartych ECDL. 
Tutaj można zapoznać się z jego treścią. Zachęcamy do przeczytania. 

ECDL:  
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Aktualności  

Konkurs informatyczny "AVATAREK" 

W dniu 05.04.2013 r. w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy przy 
ul. Szamotulskiej 24 w Rokietnicy odbył się finał III edycji konkursu informatycznego 
AVATAREK. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy informatycznej, wspieranie w 
rozwoju młodzieży utalentowanej informatycznie, lepsze przygotowanie uczniów do 
zdawania egzaminów zewnętrznych w zakresie informatyki oraz propagowanie idei 
Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL. 

Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Poznańskiego Pan Jan 
Grabkowski oraz Polskie Biuro ECDL, patronat medialny sprawowały Rokickie Wiadomości. 
Po raz pierwszy patronat merytoryczny nad konkursem objął Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu.  

W bieżącej edycji konkursu udział wzięło 568 uczniów z 15 szkół gimnazjalnych Powiatu 
Poznańskiego. Etap finałowy poprzedzały eliminacje szkolne i półfinały. Eliminacje odbywały 
się w szkołach, a półfinał i finał odbył się w siedzibie pomysłodawcy i organizatora konkursu 
w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy. W finale konkursu uczestniczyły 
trzyosobowe zespoły z 8 Gimnazjów. Finał przeprowadzony został w nowoczesnej i bardzo 
dobrze wyposażonej pracowni komputerowej. Dla uczestników konkursu jak i osób 
towarzyszących przygotowano napoje oraz poczęstunek. Finał konkursu składał się z trzech 
części: projektowej, teoretycznej i praktycznej. Część projektowa polegała na opracowaniu 
plakatu konkursu informatycznego AVATAREK i wymagała od uczestników nie tylko 
znajomości programów graficznych ale również umiejętności plastycznych. Część teoretyczna 
polegała na rozwiązaniu przez zespoły na platformie e-learningowej testu składające go się 
z 50 pytań z zakresu narzędzi ICT. W części praktycznej zespoły rozwiązywały zadania z 
różnych działów informatyki wymagające refleksu, szerokiej wiedzy i dużych umiejętności 
informatycznych. 

Po zaciętej i iście sportowej walce zwycięzcą konkursu został zespół z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Suchym Lesie  w składzie: Paweł Szalczyk, Rafał Plinzner i Marcin Kaczmarek. 
Opiekunem zespołu jest Pan Andrzej Kordylasiński. Lista zwycięzców konkursu przedstawia 
się następująco: 

Miejsce 1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie - opiekun: Andrzej Kordylasiński 

Miejsce 2. Gimnazjum im. Noblistów  w Rokietnicy– opiekun: Maciej Karłowski 

Miejsce 3. Gimnazjum 12 im. J. Kuronia w Poznaniu– opiekun: Łucja Świderska 

Miejsce 4. Gimnazjum nr 67 im. Ks. Prof. J. Tischnera– opiekun: Krystyna Bibik 

Miejsce 5. Gimnazjum w Koziegłowach– opiekun Hanna Gołębiewska 
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Miejsce 6. Gimnazjum im. Pow.  Wielkopolskich w Robakowie– opiekun Agata Czerniga-
Pierożek 

Miejsce 7. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Kaźmierzu- Adam Armista 

Miejsce 8. Gimnazjum 44 im. Gen. M. Zaruskiego w Poznaniu – opiekun nieobecny na finale 

Galę finałową konkursu swoją obecnością uświetnili i nagrody wręczali: Wicestarosta  Pan 
Tomasz Łubiński,  Pan Przemysław Kiejnich radny Powiatu Poznańskiego, przedstawiciel 
Polskiego Biuro ECDL na Wielkopolskę Pani Ewa Sumowska oraz Pani Danuta Potrawiak 
Redaktor Naczelnej „Rokickich Wiadomości”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i cenne nagrody rzeczowe, a zwycięskie zespoły puchary dla szkół. 

Organizatorzy konkursu chcieli by serdecznie podziękować osobom i instytucjom bez których 
wsparcia i życzliwości ten konkurs nie mógłby się odbyć, zwłaszcza fundatorom nagród. Dla 
zespołów nagrody ufundował Starosta Powiatu Poznańskiego, redakcja Rokickich 
Wiadomości oraz współpracujące z organizatorem konkursu firma CISKO i Polskie Biuro 
ECDL. 

Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy wspaniałych prac i wiedzy informatycznej i 
życzymy dalszych sukcesów, uczniom oraz ich opiekunom. Mamy nadzieję, ze konkurs 
AVATAREK na stałe wpisał się w kalendarium szkolnych imprez i stał się tradycją naszych 
szkół, przyczyniając się do rozwijania zainteresowań wśród młodzieży dziedziną IT. 
 
Roman Dwulit 

ECDL:  
Aktualności  

VIII edycja Małopolskiego Konkursu Informatycznego dla Gimnazjalistów 

8 kwietnia 2013 roku odbyło się spotkanie podsumowujące 8 edycję Małopolskiego 
Konkursu Informatycznego dla Gimnazjalistów, objętego patronatem naszego oddziału. W 
uroczystości wzięli udział Małopolski Kurator Oświaty Pan Aleksander Palczewski i starszy 
wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Jan Pawłowski, który pełnił jednocześnie 
funkcję Przewodniczącego Komisji Wojewódzkiej Konkursu. Informacje o konkursie przekazał 
Jerzy Kogut -wiceprzewodniczący Komisji Wojewódzkiej. 

Czytaj na: http://pti.krakow.pl/?p=686 

ECDL:  
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Druga edycja Warsztatów C++ 

Ruszyła I edycja warsztatów „Elementarny kurs programowania w języku C++”. Warsztaty 
organizuje Oddział Małopolski PTI, a zajęcia odbywają się w Uczelnianym Centrum 
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Informatycznym Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, dzięki uprzejmości Dyrektora UCI, 
dra Macieja Zygmunta.  Wspólna propozycja Małopolskiego Oddziału PTI oraz Youngcoder 
spotkała się z dużym zainteresowaniem z Państwa strony, w związku z tym zdecydowaliśmy 
się uruchomić kolejną grupę. 

O szczegółach szkolenia mogą Państwo przeczytać w wiadomości „Warsztaty C++". 
Zajęcia dla drugiej grupy zaplanowaliśmy w terminach: 

 23.04.2013 
 14.05.2013 
 28.05.2013 
 04.06.2013 

Kurs obejmuje 32 godziny 
16 godzin zajęć dydaktycznych z trenerem 
16 godzin samodzielnej pracy na platformie Youngcoder 
Program zajęć warsztatowych przewiduje rozwiązywanie konkretnych zadań dobranych do 
omawianych problemów, które docelowo mogą zostać użyte w pracy z uczniami. 

Koszt udziału w zajęciach warsztatowych 
450 zł (netto)* 
180 zł (netto)* – nauczyciele 
120 zł (netto)* – egzaminatorzy ECDL, mający podpisaną aktualną umowę 
  90 zł (netto)* – członkowie PTI 
*Do kwoty netto doliczany jest 23% VAT. Warunkiem uzyskania faktury zwolnionej z VAT jest 
wypełnienie i podpisanie przez osobę upoważnioną odpowiedniego oświadczenia (Pobierz 
oświadczenie VAT PTI). 

Wpłat należy dokonać na konto Oddziału Polskie Towarzystwo Informatyczne ODDZIAŁ 
MAŁOPOLSKI Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa, 52 
1090 1056 0000 0001 1121 2131 W tytule: Imię, nazwisko, warsztaty C++ 

Miejsce zajęć 
Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w wyznaczonych dniach od 17:00 – 20:00 w 
Uczelnianym Centrum Informatyki AGH al. Mickiewicza 30 Kraków pawilon C1, sala 511a. 
Formularz zgłoszeniowy: http://pti.krakow.pl/?p=666 
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"Bezpieczny w sieci - powiedz to innym". 

Trwa Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Bezpieczny w sieci – powiedz to innym”. To 3 
edycja konkursu Edukacji z Panem T.I.K.iem, poświęcona Internetowi i pracy w sieci, 
organizowana wspólnie przez Gimnazjum nr 49 im. S. Starzyńskiego w 
Warszawie i Polskie Towarzystwo Informatyczne. Uczestnicy konkursu mają za zadanie 
zaprojektować nadruk wielkości A4 na T-shirt (tworząc grafikę, hasło czy też używając 
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symboli) informujący rówieśników jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Pracę należy 
wykonać w dowolnym programie graficznym,  całkowicie samodzielnie, zgodnie z prawem 
autorskim. 

Przypominamy, że kończy się termin nadsyłania prac konkursowych (projektów nadruku). 
Projekty można wysyłać do 15 kwietnia 2013 r. do godziny 24.00. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy. 

Konkursy:  

Zakończone 

ECDL:  
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DNI OTWARTE ECDL 15-20 KWIETNIA 2013 

Serdecznie Zapraszamy na DNI OTWARTE ECDL w terminie 15 – 20 KWIETNIA 2013. 
Dni Otwarte ECDL odbywają się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 
 
W programach u naszych partnerów: konferencje, szkolenia, próbne egzaminy,  konkursy z 
nagrodami i wiele, wiele innych. 

Skontaktuj się z instytucją w swoim regionie i dołącz do nas - dołącz do społeczności ECDL! 

 Czekamy na ciebie w placówkach: 
•    BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej – Łódź 42 633 68 99 
•    TECHPAL Sp z o.o.  – Olsztyn 89 542 98 21 
•    Śląskie Centrum  Szkoleniowo-Egzaminacyjne KISS – Katowice 32 251 98 11 
•    Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział w Szczecinie – Szczecin 91 448 00 21 
•    Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej – Wrocław 696 413 410 
•    Antoni Cichocki Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne – Grajewo 501 
074 097 
•    Krakowskie Centrum Egzaminacyjne przy Biś Computers – Kraków 12 292 78 90 wew. 21 
•    Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń – Koszalin 94 342 24 33 
•    Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu – Nowy Sącz 18 440 81 63 
•    Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie – Sopot 58 551 00 11 
•    Uniwersytet Szczeciński - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii  - Szczecin 91 444 19 
01 
•    Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku Białej -  Bielsko-Biała 33 812 53 52 
•    Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Gdańsku – Gdańsk 696 358 879 
•    Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - 32 603 77 33 
•    Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak - Motycz 81 534 60 98 
•    Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – 
Olsztyn  501073097 
•    Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP Wydział Informatyki i Ekonomii – Olsztyn 89 

https://old.ecdl.pl/category/konkursy/zakonczone
https://old.ecdl.pl/category/ecdl/aktualnosci


527 55 45   
•    Bit Polska Sp. z o.o. – Warszawa 22 465 - 60 - 80 
•    Euro Info Group Sp. z o.o.- Warszawa 22 847 69 22 
•    PP Comp Informatyczna Obsługa Firm  - Warszawa 607 773 089 
•    Krajowe Centrum Edukacyjne - Warszawa 22 398 23 50 
•    Gimnazjum nr 49 im. S. Starzyńskiego – Warszawa 601 150 035 
•    Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula – Pleszew 602 381 519 
  

ECDL:  

Aktualności  

Spotkanie przedstawicieli Sekcji Egzaminatorów ECDL - 22 czerwca 2013 r. 

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 22 czerwca 2013 roku (sobota) w Warszawie 
planowane jest spotkanie przedstawicieli Sekcji Egzaminatorów ECDL. 
Osoby zainteresowane udziałem w tym spotkaniu prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur 
(mail) do członków Zarządu Sekcji Egzaminatorów ECDL, Koordynatorów Regionalnych ECDL 
lub bezpośrednio do Przewodniczącego Zarządu Sekcji Egzaminatorów ECDL Wojciech Kulika 
(kulik@antenor.pol.lublin.pl) do 27  maja br. 

Dalsze szczegóły spotkania publikowane będą w kolejnych komunikatach na forum 
dyskusyjnym egzaminatorów ECDL (forum.ecdl.pl) 
z poważaniem 
Wojciech Kulik 
Przewodniczący Sekcji Egzaminatorów ECDL 

PS. Dane kontaktowe członków Zarządu Sekcji: 

Wojciech Kulik  kulik@antenor.pol.lublin.pl 
Antoni Cichocki okmantoni@poczta.onet.pl 
Krystyna Błażewicz jadrys2@o2.pl 
Michał Roman  miroman@tlen.pl 
Danuta Grodzicka Danuta.Grodzicka@list.pl 
Urszula Rutka u.rutka@bis.krakow.pl 
Alicja Pituła apw@up.krakow.pl 
Tomasz Pytlak tpytlak@upcpoczta.pl 

ECDL:  
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STRONA 16 

KASSK 2013 - "Cyfrowa edukacja szansą na wzrost jakości kształcenia" 
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W dniu 5.04 br uczestnicy Konferencji byli podejmowani w gościnnych progach 
Nowotomyskiego Ośrodka Kultury przez organizatorów w osobach dyrektora Andrzeja 
Wałęsy i wicedyrektora Dariusza Stacheckiego oraz władze Nowego Tomyśla, życzliwie 
patronujące tej imprezie. Po formule: „w przededniu X edycji otwieram niniejszą – 
dziewiątą” uczestnicy wysłuchali wykładu inauguracyjnego „E-prywatność” profesora 
Cellarego, a potem się działo! 

Było o mądrości (J. Kowalski) i myśleniu (D. Stachecki) w chmurach (C. Szymańska-Ban) przy 
starych komputerach (B.Boczkaja) bez papieru (A. Wałęsa) i przy kontroli (J. Gałecka) 
nauczyciela (M. Sysło), po to by na koniec próbować odpowiadać na pytanie zasadnicze 
„gdzie te kobiety?”(paneliści dyskusyjni). 

Ja tam byłam i z wypiekami na twarzy przysłuchiwałam się… 

Na stoisku z materiałami informacyjnymi dyżurowali m.in. egzaminatorzy Ziemisław Szmaj 
i Maciej Kamiński. Dziękuję! 

Potem nastąpiły dwa emocjonujące dni pełne inspirujących warsztatów uwieńczone …. 
konkursem poetyckim! Główny animator zdarzenia pan Dariusz Stachecki w wykładzie 
kończącym konferencję zapowiedział wydanie almanachu twórczości poświęconej KASSK-
om… Będę ćwiczyć mowę wiązaną już od zaraz bo nagrody, którymi obdarowano 
tegorocznych laureatów konkursu są godne pozazdroszczenia… 

Dla tych, którzy już żałują że nie dojechali, link do programu: 

http://www.kassk.pl/program_kassk.php 

i zaproszenie na jubileuszową edycję za rok. 

Na załączonym zdjęciu Kurator Oświaty w Poznaniu pani Elżbieta Walkowiak i Dyrektor 
Gimnazjum im. Felisa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu pan Andrzej Wałęsa na tle 
egzaminatorów panów Norberta Przysło i Przemysława Przysło i banerów reklamowych 
produktów ECDL a w szczególności Nauczyciela. 

Mądrych zdań usłyszeliśmy wiele ale to najważniejsze dla mnie wygłosiła Pani Kurator: 
„Jeżeli macie nauczyciela, którego może zastąpić komputer – ZWOLNIJCIE GO! (…) Nauczyciel 
ma być niezastąpiony..” 

Z gratulacjami dla Organizatorów, z podziękowaniami za zainteresowanie dla Uczestników, 
którzy przysyłają mejle, że jeszcze za krótko by się dostatecznie nacieszyć sobą, atmosferą i 
wiedzą 

Ewa Sumowska 
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Niedługo zakończenie rejestracji do Konkursu TIK?-TAK-! 

Trzecia edycja popularnego konkursu informatycznego TIK?-TAK! już otwarta. 
Do 5.04 można rejestrować szkoły (http://tik-tak.cloudia.pl/rejestracja). 
Zachęcamy, aby dokonać rejestracji już teraz i rozpocząć grę o punkty dla szkoły w pełnym 
składzie uczniów. 

Grę rozpoczynamy 8-12.04. 

Zapraszam do wspólnej zabawy. 
Do wygrania wspaniałe nagrody dla uczniów (m.in. XBoxy 360 z Kinect, Tablety, iPady i wiele 
wiele innych) oraz szkół (m.in. bezpłatne dostępy do platform edukacyjnych, tablice 
interaktywne). 
http://www.tik-tak.eecdl.pl/ 
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KASSK 2013 

W dniach 5-7 kwietnia 2013 w Nowym Tomyślu odbywać się będzie Konferencja 
Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2013. 

W czasie Konferencji koordynator regionalny Ewa Sumowska będzie do dyspozycji 
uczestników konferencji. 
Osoby zainteresowane informacjami o ofercie Polskiego Towarzystwa informatycznego w 
szczególnośc szkoleniami z produktów European Computer Driving Licence prosimy o 
kontakt: ewa.sumowska@ecdl.pl, tel: 501074058. 
 
Zapraszam! 

ECDL:  
Aktualności  

Konferencja „Problemy techniczne uczestników Cyfrowej Szkoły" w Warszawie 

W dniu 20 marca w Warszawie odbyła się jedna z cyklu siedmiu konferencji „Problemy 
techniczne uczestników Cyfrowej Szkoły" w ramach projektu "Wdrożenie podstawy 
programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach". Konferencja organizowana 
była w Villa Holiday Park. Uczestnikami byli nauczyciele biorący udział w Projekcie Cyfrowa 
Szkoła.  

Konferencję organizowaną przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie wsparli jako 
eksperci ze strony Polskiego Towarzystwa Informatycznego nasi egzaminatorzy: 

Krzysztof Kielak 
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Paweł Boguszewski 

Halina Król 

Mirosław Paja 

Zdzisław Babicz 

ECDL:  
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Realizacja projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w 
przedszkolach i szkołach" 

Centrum Edukacji Obywatelskiej przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz 
Polskim Towarzystwem Informatycznym organizują cykl konferencji"Problemy techniczne 
uczestników Cyfrowej Szkoły" w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" . Projekt ten jest uzupełnieniem 
rządowego programu "Cyfrowa Szkoła". Pozwoli na wyszkolenie 40 trenerów, którzy będą 
również organizować sieci współpracy moderatorów, 1200 moderatorów oraz 18000 
szkolnych koordynatorów do organizacji pracy z efektywnym wykorzystaniem TIK w 
szkołach. Na konferencjach zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania TIK na 
różnych przedmiotach, zorganizowane zostaną sesje z ekspertami na temat problemów 
technicznych w zarządzaniu sprzętem, zgłoszonych na poprzednim szkoleniu stacjonarnym, 
oraz zainicjowane zostaną działania w ramach sieci współpracy. 

Lista zagadnień omawianych na konferencjach to: 
1. Administracja szkolną siecią i sprzętem 
2. Sieć w szkole 
3. Problemy techniczne ze sprzętem 
4. Dzieci w sieci 
5. Umiejętności nauczycieli 

MIEJSCA I TERMINY KONFERENCJI 
Gdynia – 22.03, Hotel Orbis; ul. Armii Krajowej 22 
Katowice – 18.03, Hotel Silesian; (UWAGA: hotel Silesian, nie Silesia), ul. Szybowcowa 1A. 
Kraków – 22.03, Hotel Aspel; ulica Bratysławska 2 
Lublin – 25.03, Hotel Mercure; Al. Racławickie 12 
Poznań – 25.03, Hotel City Park; ul. Wyspiańskiego 26A 
Wrocław – 26.03, Hotel Haston; ul. Irysowa 1-3 
Warszawa – 20.03, Villa Holiday Park; ul. Heroldów 1B 
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Ogólnopolski Konkurs Informatyczny TIK?-TAK!- Rejestracja szkół 

Już dziś ruszyła rejestracja szkół w III Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym TIK?-TAK! 
Termin rejestracji został wydłużony. Rejestrować się będzie można do 5 kwietnia do godziny 
12:00. 

Adres do dokonania rejestracji szkoły/ucznia: http://www.tik-tak.eecdl.pl/graj --> przejdz do 
systemu gry. 

Zapraszamy wszystkie chętne szkoły oraz uczniów do wspólnej zabawy! 

ECDL:  

Aktualności  

 

Komunikat dotyczący kart EKUK 

Przypominamy, że od 1 października 2011 roku nie są wydawane i nie są używane 
papierowe karty EKUK (Europejska Karta Umiejętności Komputerowych). Wszystkie dane 
kandydata oraz informacje o jego egzaminach dostępne są jedynie w systemie eECDL.pl, w 
elektronicznej karcie EKUK. 
Osoby, którym papierowa karta EKUK została wydana przed październikiem 2011, powinny 
przesłać ją do Polskiego Biura ECDL w celu wprowadzenia informacji o egzaminach do 
systemu elektronicznego. Z dniem 1 października 2011 roku blankiety papierowej karty 
EKUK straciły ważność. 

ECDL:  

Aktualności  

„Bezpieczny w sieci - powiedz to innym!”  

Zapraszamy do udziału w 3 edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „eDukacja z 
Panem T.I.K.-iem”, w tym roku pod hasłem „Bezpieczny w sieci - powiedz to innym!” 

Patronat nad imprezą objęli:  

 Zaczynamy 11 marca 2013 r. 
 
Konkurs polega na zaprojektowaniu przez uczniów  szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych w całym kraju, koszulki (T-shirt) dla swoich kolegów i koleżanek 
promującej dobre nawyki bezpiecznego korzystania z Internetu. Na prace konkursowe 
czekamy do 15 kwietnia 2013. 
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Na autorów najciekawszych prac oraz na nauczycieli, którzy  z największym zapałem włączą 
swoich uczniów  w działania konkursowe, czekają nagrody. 
 
Uroczystość zakończenia konkursu odbędzie się 15.05.2013 w Warszawie, podczas 
obchodów Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego. 
Terminy 
•    11.03.2013 – 15.04.2013 – rejestracja i przesyłanie prac konkursowych 
•    24.04.2013 – termin dosłania oryginałów Kart Rejestracji 
•    29.04.2013 – ogłoszenie listy Laureatów oraz utworzenie galerii prac 
•    15.05.2013 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.bezpiecznywsieci.ecdl.pl. 
Jeśli chcesz dołączyć do grona sponsorów serdecznie zapraszamy i prosimy o kontakt 
bezpiecznywsieci@ecdl.pl 
 
ORGANIZATORZY 
Gimnazjum nr 49 im. S. Starzyńskiego w Warszawie 
Adres: 01-051 Warszawa, ul. Smocza 19 
oraz 
Polskie Towarzystwo Informatyczne      
Adres: 02-508 Warszawa, ul. Puławska 39/4 
tel.+48 22 636 18 47, fax +48 22 636 89 87 
 
DANE KONTAKTOWE 
Elżbieta Buk              tel. 601150035 
Paweł Strawiński        tel. 501073950   
e-mail: bezpiecznywsieci@ecdl.pl,   strona WWW: www.bezpiecznywsieci.ecdl.pl funpage: 
https://www.facebook.com/pages/Pan-TIK 

Pliki do pobrania: 
- Regulamin konkursu 
- Karta Rejestracji 
- plakat 

Konkursy:  

Zakończone 

ECDL:  

Aktualności  

Wywiad z Koordynatorem Regionalnym ECDL - Antonim Cichockim 

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z naszym KR na region Białystok - Antonim Cichockim 
http://zyciegrajewa.pl/index.php?page=artykul&i=2386 
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Aktualności  

Szerokie horyzonty z ECDL 

Dla osób pracujących oraz pozostających bez zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy, 
wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy lub powracających na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, a także dla osób 50+ lub posiadających 
orzeczenie o niepełnosprawności niewątpliwą szansą jest projekt obecnie realizowany przez 
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego - SZEROKIE HORYZONTY Z ECDL. 
Więcej informacji znajdą Państwo w pliku pdf w załączniku. 

ECDL:  
Aktualności  

 

STRONA 17 

ECDL na IX edycji Konferencji „Spotkania Opiekunów Pracowni Komputerowych” w 
Kołobrzegu 

W dniach 14-16.02.2013 roku silna ekipa PTI (Jacek Pulwarski OK ECDL, Beata Chodacka KR 
ECDL Małopolska, Barbara Królikowska Wiceprezes PTI ds. Naukowych, Ewa Sumowaka KR 
ECDL Wielkopolska, Mirosław Zajdel KR ECDL Zachodniopomorskie) wzięła udział w 
Konferencji dla nauczycieli informatyki, innych przedmiotów, dyrektorów i przedstawicieli 
urzędów. W Konferencji brało udział ok. 300 osób z całej Polski. Licznie stawiły się firmy 
zajmujące się zaopatrzeniem szkół w sprzęt komputerowy, audiowizualny, podręczniki 
tradycyjne i elektroniczne, oprogramowanie wspomagające funkcjonowanie szkoły i proces 
dydaktyczny. 

Konferencję co roku organizuje Zespoł Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu, Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Koszalinie i Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Nauczycieli. 
Aktywny udział PTI w Konferencji wyraził się w zorganizowaniu dwóch warsztatów, trzech 
wykładów i otwartym spotkaniu Sekcji ds. Edukacji PTI. OK ECDL wygłosił wykład pt 
„Certyfikat e-Nauczyciel” a KR ECDL Mirosław Zajdel „Nowe Certyfikaty ECDL”. 

W rozmowach kuluarowych tłumaczyliśmy na czym polega certyfikat e-Nauczyciel i ECDL 
Core – te certyfikaty cieszyły się największym zainteresowaniem. 

Konferencja odbywała się pod patronatem  Ministra Edukacji Narodowej i 
Zachodniopomorskiego Oddziału PTI. 

W trakcie obrad ECDL posiadał swoje stoisko informacyjne, które cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Udzielaliśmy informacji nt. wszystkich certyfikatów, konkursów dla 
uczniów, organizacji centrów i laboratoriów egzaminacyjnych. Mamy nadzieje, że o 
Europejskim Certyfikacie Umiejętności Komputerowych dowiedzieli się kolejni nauczyciele i 
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przedstawiciele urzędów i firm. Osoby znające już ECDL usłyszały o naszych nowych 
produktach. O certyfikatach ECDL każdy mógł przeczytać w gazetce konferencyjnej. 

Strona konferencji: www.sopk.pl 
Mirosław Zajdel 
KR ECDL Region Szczecin 

ECDL:  

Aktualności  

Urzędnicy Miasta Krakowa z Certyfikatem ECDL GIS 

29 stycznia 2013 r. w jednej z reprezentacyjnych sal Urzędu Miasta Krakowa 
Pani Barbara Skrabacz – Matusik – Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru 
Urzędu Miasta Krakowa oraz Pan Antoni Łabaj – Dyrektor Zarządzający SmallGIS wręczyli 
pięćdziesięciu pięciu pracownikom krakowskiego Magistratu certyfikaty ukończenia 
szkolenia ECDL GIS (European Computer Driving License Geographical Information System). 
Szkolenie to zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Rozwój systemu zarządzania 
Urzędem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Przypomnijmy, że uznany w Europie i na Świecie certyfikat ECDL GIS potwierdza, że jego 
posiadacz nabył i potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę z zakresu Systemów Informacji 
Geograficznej. Aby otrzymać certyfikat każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany do 
zaliczenia wymagających egzaminów z trzech modułów tematycznych: Podstawy kartografii 
z elementami geodezji, Podstawy Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz 
Oprogramowanie (aplikacje) GIS. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dzięki wsparciu 
finansowemu EFS Magistrat mógł przeszkolić tak liczną grupę pracowników we wskazanym 
zakresie stając się tym samym prekursorem tego typu działań wśród instytucji 
samorządowych. 

Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności przez pracowników Urzędu ma na celu jeszcze lepszą 
i sprawniejszą realizację usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy 
Miejskiej Kraków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. 

ECDL:  

Aktualności  

Konferencja „Nowoczesne nauczanie e-Nauczyciel” we Włocławku 

Dyrektor Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku zaprasza do wzięcia udziału 
w bezpłatnej ogólnopolskiej konferencji „Nowoczesne nauczanie e-Nauczyciel”, 
poświęconej innowacyjnym metodom nauczania, opartym o system certyfikowania 
umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych. 
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Konferencja odbędzie się dnia 1 marca 2013 r. w Pałacu Bursztynowym we Włocławku, 
ul. Okrężna 21. 

Honorowy patronat nad konferencją objęli Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda 
Kujawsko – Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Kujawsko – 
Pomorski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Włocławek. Partnerami merytorycznymi 
konferencji są Polskie Towarzystwo Informatyczne w Warszawie oraz Polskie Biuro ECDL 
w Warszawie. 

Główne cele konferencji to: 
·         promocja idei projektu „Cyfrowa szkoła” 
·         popularyzacja certyfikatu e-Nauczyciel 
·         praktyczne wykorzystywanie ICT w edukacji 
·         zwiększenie efektów kształcenia przez zastosowanie technologii ICT w pracy 
nauczyciela i dyrektora placówki edukacyjnej 
·         podniesienie jakości pracy 
nauczycieli                                                                                                                        

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują 
się na stronie http://www.cdie-wloclawek.pl/e-nauczyciel.html. 

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane będą do 22 lutego 2013r. Liczba uczestników 
konferencji jest ograniczona. 

ECDL:  

Aktualności  

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny TIK?-TAK!- III Edycja 

Już wkrótce III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK?-TAK! 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. 

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny TIK?-TAK! to wydarzenie, które w środowisku szkolnym 
wzbudza ogromne zainteresowanie. W zeszłorocznej Konkursu wzięło udział ponad 22,6 tyś. 
uczniów z ponad 800 szkół z całego kraju. Forma Konkursu to gra edukacyjna. 

Tegoroczna edycja będzie odbywała się w 3 etapach: 
•    I etap-  8-12 kwietnia 
•    II etap- 19 kwietnia 
•    Finał- 15 maja 

Najistotniejsze zmiany w tegorocznej edycji: 

1. w bazie pytań mogę się pojawić pytania dotyczące sponsorów Konkursu 
2. w II etapie Konkursu uczestnicy poza odpowiadaniem na pytania testowe będą 
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rozwiązywali także zadania praktyczne. 
 
Więcej informacji już wkrótce na stronie: http://www.eecdl.nazwa.pl/tik-
tak/2013/index.php 

 ECDL:  

Aktualności  

5 luty 2013 r. - Dzień bezpiecznego Internetu 

5 lutego 2013 r. obchodzony jest Dzień bezpiecznego Internetu. Ma on na celu inicjowanie i 
propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów 
internetowych. 

ECDL:  

Aktualności  

"Z ECDL-em przez życie" - II edycja konkursu w ramach Zabrzańskich Dni ECDL'a w Centrum 
Edukacji 

W ramach Zabrzańskich Dni ECDL'a w Centrum Edukacji 23 i 24 stycznia 2013 odbyły się 
półfinały II edycji konkursu. Całość adresowana była do uczniów gimnazjum z Zabrza, Rudy 
Śląskiej i  Gliwic oraz nauczycieli przedmiotów informatycznych. 

Organizatorzy, Centrum Edukacji oraz Centrum Egzaminacyjne ECDL PRYMUS w Zabrzu, tą 
forma chcieli przyczynić się do rozwijania zainteresowań informatycznych i przygotować 
młodzież do sprawniejszego funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. 

Zainteresowani mogli nie tylko sprawdzić własną wiedzę i umiejętności, potrzebne do 
uzyskania Certyfikatu ECDL, ale także popisać się praktyczna znajomością budowy komputera 
klasy PC, gdyż w ramach konkursowych poleceń przewidziane są także zadania dotyczące 
montażu, diagnostyki oraz instalacji oprogramowania. 

Tego typu forma jest wsparciem uczniów w rozwijaniu i poszerzeniu zainteresowań 
informatycznych, zachęca szkoły do podejmowania rywalizacji, propaguje idee 
społeczeństwa informatycznego, a przede wszystkim umożliwia zdobycie Europejskiego 
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). 

Zawody finałowe, do których udało się zakwalifikować 6 osobom, odbędą się 6 lutego 2013 o 
godz. 10.00 w sali sportowej Centrum Edukacji w Zabrzu. 

Wręczenie nagród zostanie poprzedzone konferencją tematyczną na której zostanie 
zaprezentowany nowy produkt Polskiego Towarzystwa Informatycznego skierowany 
bezpośrednio do nauczycieli Certyfikatu e-Nauczyciel. 
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Antoni Drynda 
Organizator CE ECDL Prymus 

ECDL:  

Aktualności  

Artykuł w Rzeczpospolitej 

25 stycznia 2013 r. ukazał się artykuł o ECDL w "Rzeczpospolitej" nr. 23 (9447). Zechęcamy 
do zapoznania się: 

ECDL:  

Aktualności  

 

Pierwsi egzaminatorzy e-Nauczyciel na Śląsku 

19 stycznia 2013 r. odbyło się pierwsze w Katowicach szkolenie certyfikacji e-Nauczyciel, 
które poprowadził Koordynator Produktu pan Zdzisław Nowakowski. Podczas szkolenia 
uczestnicy zdawali test e-Nauczyciel i z uwagą analizowali zawarte w nim pytania. 
Spostrzeżenia na temat testu i certyfikatu omówione zostały w swobodnej dyskusji. 

Certyfikat e-Nauczyciel budzi dość spore zainteresowanie wśród nauczycieli. Z pewnością jest 
szansą na usystematyzowanie i wprowadzenie standardów w proces szkolenia nauczycieli w 
całej Polsce z zakresu wykorzystania TIK w dydaktyce. Jest także zewnętrzym miernikiem nie 
tylko kompetencji nauczyciela w tym zakresie, ale także efektywności prowadzonych szkoleń. 
Liczymy na to, że na Śląsku certyfikat e-Nauczyciel stanie się popularny wśród nauczycieli, 
władz i ośrodków doskonalących. 

ECDL:  

Aktualności  

ECDL w Oświacie Mazowieckiej Nr 04(14) 12 2012 

ECDL:  

Aktualności  

ECDL na stronie Głosu Nauczycielskiego 

Na stronie internetowej Głosu Nauczycielskiego www.glos.pl przez cały miesiąc styczeń, 
będzie umieszczony animowany baner, reklamujący certyfikat e-Nauczyciel. Certyfikat jest 
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skierowany do ambitnych nauczycieli, posługujących się technologią informacyjną w 
codziennej pracy dydaktyka, wychowawcy. 

ECDL:  

Aktualności  

STRONA 18 

Pokaż pracodawcy, że potrafisz – Rozwój kompetencji informatycznych i miękkich Kadr 45+ 
na Warmii i Mazurach 

Gospodarka przekształcająca się w kierunku coraz bardziej zelektronizowanych usług 
potrzebuje technologii informacyjnych, a tym samym dostosowywania  umiejętności i cech 
pracowników, którzy będą  zdolni do korzystania z ICT. Obserwowany rozwój rynków i zmian 
technologicznych pozwala prognozować popyt na poszukiwane kompetencje pracowników. 
W grudniu 2012 zakończył się  projekt pod nazwą „Pokaż pracodawcy, że Potrafisz”  dla 150 
osób pracujących w wieku powyżej 45 lat województwa warmińsko-mazurskiego. To już 
kolejny projekt firmy Techpal sp z o.o. przeznaczony dla osób pracujących z maksymalnie 
średnim wykształceniem, zawierający szkolenia informatyczne zakończone egzaminami 
ECDL. 

Więcej w załączniku (załącznik pdf). 

 ECDL:  

Aktualności  

Od laika do certyfikowanego użytkownika 

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo – 
Egzaminacyjne  Antoni Cichocki z przyjemnością informują , iż rozpoczęły realizację projektu 
„Od laika do certyfikowanego użytkownika” 

 
Okres realizacji: 01.11.2012 - 31.08.2014 r. 
Celem projektu jest nabycie kompetencji w zakresie ICT przez mieszkańców województwa 
podlaskiego. 
Projekt skierowany jest do 500 osób z wykształceniem co najwyżej średnim w wieku 18 – 64 
lat, uczących się, pracujących lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo podlaskie. 
 
Działania zaplanowane w projekcie: 
- Przeprowadzenie szkoleń ECDL Core obejmujących 7 modułów: 
•    Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych 
•    Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami 
•    Przetwarzanie tekstów 
•    Arkusze kalkulacyjne 
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•    Bazy danych 
•    Grafika menadżerska i prezentacyjna 
•    Przeglądanie stron internetowych i komunikacja 
Zakres tematyczny jest zgodny z Sylabusem ECDL. Zajęcia będą prowadzone w 12 - 15 
osobowych grupach, w wymiarze 120 godzin na grupę. Szkolenia będą prowadzone przez 
wykwalifikowaną kadrę trenerską. Wszystkim uczestnikom szkoleń zapewniamy wszelkie 
materiały dydaktyczne i szkoleniowe. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenia kończą się 
uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL. 
Rekrutacja jest prowadzona od 1 listopada 2012 w sposób ciągły przez okres realizacji 
projektu. 
Dokumentacja rekrutacyjna jest dostępna w: 
- biurze projektu: 
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju - Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 39A, 15-111 
Białystok, tel. 85 651 41 46, fax: 85 651 41 48 
Ponadregionalnym Konsorcjum Szkoleniowo – Egzaminacyjne  Antoni Cichocki – 
Sojczyn Borowy 63, 19-200 Grajewo 
- stronach internetowych: 
www.cpir.org.pl – w zakładce Projekty 
www.konsorcjum-grajewo.pl 
 
Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w siedzibach ww. instytucji, pocztą lub 
drogą elektroniczną na adresy: 
rekrutacja@cpir.org.pl 
okmantoni@gmail.com 
 
Pliki do pobrania: 
Regulamin rekrutacji 
Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem 
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 
Umowa uczestnictwa w szkoleniu 
Deklaracja uczestnictwa 
  

ECDL:  

Aktualności  

O kwalifikacjach w Katowicach - relacja  

26 listopada 2012 roku w Katowicach odbyła sie konferencja „Krajowe ramy kwalifikacji – 
zmiana dla edukacji i rynku pracy”. Honorowy patronat konferencji objął marszałek 
województwa śląskiego Adam Matusiewicz.  

O ważnej zmianie w systemie edukacji, która wpłynie na rynek szkoleń, a przede wszystkim 
rynek pracy, rozmawiali przedstawiciele śląskich urzędów pracy, uczelni wyższych, instytucji 
edukacyjnych, specjaliści ds. szkoleń, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół. 
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Zachęcamy do przeczytania relacji: http://kwalifikacje.org.pl/pl/aktualnosci/338-o-
kwalifikacjach-w-katowicach-relacja 

ECDL:  

Aktualności  

Spotkanie poświąteczno-noworoczne dla egzaminatorów w Poznaniu 

Koordynator ECDL Region Poznań  zaprasza na spotkanie poświąteczno-noworoczne. 
 
Szczegóły wydarzenia i rejestracja na stronie http://www.ecdl.evenea.pl/ 
ECDL:  

Aktualności  

Informacja o nominacji do nagrody Best Practice Awards na stronie szczecińskiego 
Kuratorium Oświaty 

Na stronie szczecińskiego Kuratorium Oświaty i Wychowania pojawiła się informacja 
nominacji do nagrody Best Practice Awards dla GM 34 ze Szczecina przyznana przez Fundację 
ECDL. Zachęcamy do zapoznania się z treścią: 
http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/komunikaty-rone/4728-nominacje-do-
nagrody-best-practice-awards-dla-gimnazjum-34-ze-szczecina 

ECDL:  

Aktualności  

Powiat Myślenice - ma nowych e-Obywateli 

„Pracujemy już z e-Urzędem, mamy wdrożone elektroniczne rozwiązania, ale do tej pory 
mało kto z nich skorzystał. Cieszę się, że teraz będziecie e-Obywatelami” – powiedział 
Starosta Powiatu myślenickiego Józef Tomal podczas uroczystego wręczenie certyfikatów 
ECDL e-Obywatel i ECDL Start w Myślenicach w dniu 17.12.2012 w Gimnazjum nr 3 w 
Myślenicach. 

W ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego „Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT” 
dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w szkoleniach wzięło udział 24 
osoby, które ukończyły z sukcesem i zdały egzamin ECDL e-Obywatel oraz 12 osób, które 
podnosiły swoje kwalifikacje w zakresie obsługi programów biurowych kończąc kurs aż 
czterema egzaminami ECDL i uzyskując certyfikat ECDL Start. 

Program prowadzony przez UMWM był jednym z niewielu, który umożliwił udział w pełni 
dofinansowanych  szkoleniach osobom będącym na emeryturze. Pani Maria Cibor-Gerhardt, 
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emerytowany lekarz, powiedziała, że to nie tylko praca, ale i ułatwienie w życiu codziennym, 
poprosiła też w imieniu uczestników o możliwość dalszego kształcenia. 

Szczególne podziękowania należą się Panu Dyrektorowi Stanisławowi Stożkowi, inicjatorowi 
tych szkoleń w powiecie myślenickim, który udostępnił szkołę dla potrzeb projektu oraz sam 
cierpliwie i z wielkim sukcesem prowadził zajęcia dla kursantów. Trenerem jednej z grup była 
Pani Małgorzata Cichoń, a egzaminowała wszystkich Pani Monika Kozyra, obie Panie wzięły 
udział w uroczystym spotkaniu. 

Gratulacje uczestnikom szkoleń, trenerom oraz Staroście wraz z drobnymi upominkami 
złożyła Koordynator ECDL w Małopolsce Beata Chodacka. 

ECDL:  

Aktualności  

Uwaga! Ważny Komunikat. 

Uwaga! Komunikat dotyczy faktur do egzaminów innych niż ECDL Core/ECDL Start 
 
W związku z tym, że od 1 stycznia 2013 roku zmienia się sposób płatności za egzaminy 
innych niż ECDL Core/ECDL Start, bardzo prosimy wszystkich kontrahentów, którzy mają 
opłacone egzaminy inne niż ECDL Core/ECDL Start, a będą je realizować dopiero w 2013 
roku o mail na biuro@ecdl.pl w temacie maila „Kody egzaminacyjne” oraz podanie : 

 
a.    Numeru faktury; 
b.    Ilości egzaminów, które pozostały do wykorzystania z ww faktury (w przypadku różnych 
cen na jednej fakturze, ilości egzaminów podziałem na ceny); 
c.    Planowanego terminu realizowania egzaminów; 
d.    Danych kontaktowych (telefon, dane osoby kontaktowej). 
 
Jednocześnie informujemy, że kody egzaminacyjne do faktur wystawionych przed 1 stycznia 
2013.roku będą generowane i wysyłane (link do kodów) od 2 stycznia 2013 roku, po 
uprzednim zweryfikowaniu niewykorzystanej kwoty. 
Prosimy nie martwić się jeśli nie dostaną Państwo kodów do „starych” faktur przed 
planowanymi egzaminami- egzaminator może bez kodów egzaminacyjnych przeprowadzić 
egzaminy i z kodami połączyć je w późniejszym terminie. 
Ze względu na dużą ilość niewykorzystanych faktur prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. 

 ECDL:  

Aktualności  

UWAGA! Instrukcja opłaty za egzaminy zaawansowane 
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Prosimy o zapoznanie się z informacją w jaki sposób od 1 stycznia 2013 r. będą dokonywane 
wpłaty za egzmainy inne niż ECDL Core/ECDL Start. 

Prosimy o korzystanie z wirtualnej kasy dopiero od 1 stycznia 2013 r. 

Pobierz instrukcję 

ECDL:  

Aktualności  

Podsumowanie projektu "Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie 
IT" 

10 grudnia 2012 roku w Krakowie, w nowoczesnym budynku Katedry Informatyki AGH w 
Krakowie odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu projektu „Podwyższanie 
kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT”, dofinansowanego z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt obejmował zdiagnozowanie potrzeb  zakresie IT mieszkańców Małopolski, został 
zaproponowany system szkoleń oraz przeszkolono 284 osoby, które zdobyły kwalifikacje i 
certyfikaty: ECDL (różne poziomy) oraz Autodesk. PTI od początku realizacji wspierało 
projekt poprzez ekspertów: prof. Krzysztofa Zielińskiego, dr Marka Valentę oraz Beatę 
Chodacką. 

Podczas konferencji w imieniu Prezesa PTI, Marek Valenta (Prezes Oddziału Małopolskiego) 
wręczył na ręce Jacka Krupy, członka Zarządu Województwa list gratulacyjny dla Marszałka 
Województwa Małopolskiego Marka Sowy. List ten został przekazany wraz z publikacjami z 
Fundacji ECDL zawierającymi przykłady z Małopolski jako najlepsze praktyki na świecie w 
zakresie podnoszenia kwalifikacji IT. 

Zostały również wręczone uroczyście certyfikaty ECDL e-Obywatel, ECDL Start, ECDL Core, 
ECDL Advanced najlepszym uczestnikom projektu przez Dyrektora Departamentu Gospodarki 
UMWM Tomasz Szansera: 

Certyfikat ECDL e-Obywatel: 
Bogumiła Ryba, emerytowany nauczyciel, 
Maria Gerhardt-Cibor, emerytowany lekarz,                                                                     

Certyfikat ECDL: 
Marzena Jurecka, pracownik administracyjny Zespół Szkół Salezjanów w Oświęcimiu,  
Consuela Kościółek, nauczyciel Szkoła Podstawowa w Zagórzu, 

Certyfikat ECDL-Advanced: 
Monika Skucińska, nauczyciel I LO w Krakowie 
Joanna Majdecka, Urząd Miasta Krakowa 

http://www.ecdl.pl/images/wirtualna%20kasa.pdf
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Certyfikaty Autodesk AutoCAD 2012 Certified Associate 
Wioletta  Karmelita, Inspektor Urząd Miasta Krakowa 
Waldemar Witkowski,  Pracownia Architektoniczna Archeko - projektant, właściciel 

Certyfikaty Autodesk Revit 2012 Certified Associate 
Natalia  Tracz, Architekt, firma Adservco 
Michał  Wosik, Architekt, firma Adservco 

Więcej informacji: 
http://www.malopolska.pl/Wydarzenia/Strony/Aktualnosc.aspx?pid=4764 

ECDL:  

Aktualności  

Ważne! Zmiana w sposobie płatności za egzaminy 

Informujemy, że od 1 stycznia 2013 r. nastąpi zmiana w sposobie płatności za niektóre 
egzaminy oraz w sposobie ich przeprowadzania. 
 
Dla kandydatów: 
- płatność za egzaminy ECDL Start/Core- przez system eecdl.pl (bez zmian) 
- płatność za pozostałe egzaminy* - przez wirtualną kasę (www.eecdl.pl/kasa jeszcze 
niedostępna) 
 
Dla organizatorów/firm: 
- płatność za egzaminy ECDL Start/Core- na konto PTI + nadany kod w systemie (bez zmian) 
- płatność za pozostałe egzaminy* - płatność na konto PTI + przesłana lista kodów na 
egzaminy od PB ECDL 
 
W związku z wprowadzeniem Wirtualnej Kasy zmieni się także sposób przeprowadzania 
egzaminów innych* niż ECDL Core/ECDL Start. Każdy egzamin będzie powiązany z konkretną 
wpłatą. Kod wygenerowany na egzamin (inny niż ECDL Core/ECDL Start) będzie można 
wykorzystać jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem tj. kod będzie na konkretny egzamin za 
konkretną cenę. O szczegółach będziemy informowali wkrótce. W systemie eECDL.pl pojawią 
się także filmiki instruktażowe jak korzystać z wirtualnej kasy. 
 
*pozostałe egzaminy: ECDL Advanced, ECDL Cad, ECDL Zarządzanie Projektami, ECDL IT 
Security, ECDL Webstarter, e-Citizen, EPP GIS, EPP e-Guardian, EPP e-Nauczyciel, EPP e-
Urzędnik 

ECDL:  

Aktualności  

STRONA 19 
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Konferencja Innowacje w Edukacji 2012 

Bazując na sukcesie I konferencji INNOWACJE W EDUKACJI 2011, w której wzięło udział 
ponad 300 osób, w tym 88 dyrektorów szkół w dniu 29 listopada 2012 w Łodzi, w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. K. Wojtyły w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 115 odbyła się 
II konferencja „Innowacje w Edukacji 2012”. Tematem przewodnim była cyfrowa szkoła – 
nowoczesne środki dydaktyczne oraz zasoby sieciowe. 
Konferencja została objęta patronatem Wojewody Łódzkiej, a głównymi partnerami, dzięki 
którym można było sprawnie zorganizować to spotkanie było Kuratorium Oświaty, Polskie 
Towarzystwo Informatyczne, Instytut Doskonalenia Nauczycieli BROst. 
Konferencja dedykowana była przede wszystkim nauczycielom i dyrektorom placówek 
edukacyjnych, którzy w swojej pracy wykorzystywali lub będą chcieli wykorzystywać 
technologie informacyjno-komunikacyjne. 

Spoza środowiska nauczycielskiego na konferencji pojawili się także przedstawiciele 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Marszałkowskiego, Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego i Polskiego Biura ECDL, Kuratorium Oświaty, Egzaminatorzy ECDL, organy 
prowadzące placówki oświatowe, przedstawiciele samorządów i kadra zarządzająca 
szkołami. 
Zainteresowanie konferencją było ponownie bardzo duże. W sumie w konferencji wzieło 
udział 333 osoby. Każdy z uczestników otrzymał od organizatorów materiały konferencyjne 
wraz z materiałami informacyjnymi sponsorów, a na zakończenie konferencji- zaświadczenie 
o uczestnictwie. 

Program Konferencji był bardzo bogaty, przewidywał dwie części panelowe, w tym wykłady 
dla wszystkich uczestników oraz dyrektorów szkół i panel warsztatowy dla nauczycieli. 
Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. Inż. J. Morbitzer - Profesor Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie „Medialność dzieci w sieci – aspekty edukacyjne”. 
Część warsztatowa obejmowała siedem modułów tematycznych: 
1. Jak przygotować lekcję dla Cyfrowego Tubylcy wykorzystując tablicę interaktywną i zasoby 
sieciowe? 
2. Wykorzystanie interaktywnych pomocy naukowych w procesie nauczania oraz korzystania 
z możliwości nowoczesnej automatyki biurowej 
3. X prostych sposobów na tworzenie lekcji przy tablicy interaktywnej 
4. Obsługa platformy e-learningowej nSzkoła, umożliwiającej kompleksowe prowadzenie i 
zarządzanie placówki edukacyjnej 
5. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w praktyce: wykres przestawny – 
proste i efektywne narzędzie do analizy oraz wizualizacji danych. Wzorzec, szablon, konspekt 
– szybkie przygotowanie prezentacji 
6. Zintegrowany System Edukacyjny w codziennej pracy szkoły – od dokumentacji do 
dydaktyki 
7. Praktyczne rozwiązania i narzędzia wspierające organizację pomocy psychologiczno-
pedagogicznej i poprawę wyników kształcenia 
system egzaminowania eecdl.pl i certyfikacji egzaminatorów, centrów egzaminacyjnych i 
laboratorium oraz praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii. 
Zaproponowane warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

 



Spośród 7 modułów tematycznych największym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z 
zakresu X sposobów na tworzenie lekcji przy tablicy interaktywnej – Megamatma – ogółem 
80 osób. Równie dużym zainteresowaniem, podobnie jak w ubiegłym roku cieszył się 
warsztat prowadzony przez Image Recording Solutions „Jak przygotować lekcje dla 
Cyfrowego Tubylcy wykorzystując tablicę interaktywną i zasoby sieciowe?” 
Podczas panelu warsztatowego odbyło się również spotkanie dla Centrów Egzaminacyjnych, 
Laboratoriów ECDL  oraz Egzaminatorów ECDL będących nauczycielami, dotyczące systemu 
egzaminowania eECDL.pl i certyfikacji prowadzone przez Jacka Pulwarskiego 
Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL. Warsztatem tym zainteresowało się 38 osób. 

 
Konferencję zakończono rozstrzygnięciem konkursu dla nauczycieli i szkół (regulaminy 
dostępne na stronie konferencja.enauczyciele.pl) oraz uroczystym wręczeniem nagród i 
prezentów od sponsorów. 

ECDL:  
Aktualności  

Artykuł o ECDL Advanced w Polsce na zamkniętym portalu Fundacji ECDL 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który pojawił się na zamkniętym portalu Fundacji 
pt."Successful Initial Implementation of ECDL Advanced in Poland" 

"Successful Initial Implementation of ECDL Advanced in Poland 

November 2012 
Introduction  
Due to the success and recognition of the ECDL programme in Poland, and on account of 
market research that indicated that the demand for a higher level certification was high, 
especially in universities, a decision was taken to implement the ECDL Advanced programme 
in Poland. This project has been managed by the Polish Information Processing Society 
(PIPS), and is being delivered by ECDL Poland. A potential market was identified both in IT 
universities and in private test centres, which were looking a higher level certification to 
offer to those candidates who already obtained their ECDL one and who wanted to further 
develop their level of ICT competence. Many local initiatives around the country, most of 
them supported by EU funds, included an advanced level ICT programme in their skills 
development projects. 

 
Why ECDL Advanced?  
After several years of the ECDL programme (seven modules) running successfully in Poland, 
where the certification is endorsed by different State bodies, such as the ‘Computerisation 
Council of the Ministry of Interior’, the ‘Programme of Education for Civil Servants’ 
(vocational programme for state officials) and the ‘Ministry of Science and Higher 
Education’, the ECDL Advanced programme was introduced to meet the requirements of 
some of the test centres. It was mainly private training centres and universities who 
informed ECDL Poland that they had demand for higher level programmes. Market research 
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undertaken by ECDL Poland determined the viability of an ECDL Advanced programme roll-
out, which was then launched in 2006. 

 
Objectives 
Universities were seeking an expert level programme adapted to their ICT students’ needs, 
so they became the first group offering the training and testing for the newly implemented 
ECDL Advanced certification. In some cases it is part of the academic curriculum, as in the 
University of Information Technology and Management in Rzeszow (WSIZ), where IT 
students at bachelor’s level have to achieve the ECDL Expert certification, passing all four 
modules of ECDL Advanced, as one of the requirements for obtaining their degree. 
 
But candidates who had already achieved ECDL, and who wished to achieve certification in a 
higher level of digital competence were also identified as a strong potential market. Private 
training and testing centres were interested in offering the ECDL Advanced programme to 
these students. 
 
The official 2006 launch of the ECDL Advanced programme was during one of the most 
important events for the IT sector, the ‘XVII Polish Information Processing Society School’s 
Spring Conference’, organised by PIPS. 
 
Between 2006 and 2007 PIPS promoted the new ECDL Advanced programme at several 
conferences, education and job fairs, and other ICT-related events. At the same time, press 
releases were distributed to the local media, and test centres were also involved in the 
advertising. 
 
Delivery details  
After the initial launch of the ECDL Advanced programme, universities and then other 
training companies and test centres joined together to offer the programme. Being 
completely optional, each Accredited Test Centre decides whether to offer the Advanced 
programme, based on their needs. By 2012, there were approximately 50 ECDL Accredited 
Test Centres, nearly half of the total number of test centres in Poland, where candidates 
could sit the ECDL Advanced tests. 
 
Some of the challenges involved in initiating this certification programme were related to 
the necessary changes to the existing testing model in Poland. At that time, ECDL tests were 
delivered by Accredited Testers using a ‘dispersed model’, whereas the Advanced 
programme required the setting up of a testing model based on professional test centres 
and also the instruction and certification of new specialised testers. These actions require 
significant investment and therefore make the certification cost comparatively higher, which 
is an important factor considering the national income level. 
 
It is important to highlight that the Advanced programme is being implemented through 
different individual initiatives at a local level, supported by EU funding in most cases. In 
some cases, as at the University of Information Technology and Management in Rzeszow, 
this cost was included in the tuition. 
 



Self-funded candidates represent a very small percentage of the total: most self-funding 
relates to the training and certification of ECDL Advanced testers, as for them an ECDL 
Advanced certificate is a prerequisite for their role. 
 
Projects 
One of the most successful projects was carried out between 2007 and 2008 by the 
University of Information Technology and Management in Rzeszow (WSIZ), with the name of 
the ‘Flying Laboratory – Advanced ECDL Centre’. The objective was to provide a higher level 
of ICT training and certification to workers in a variety of different sectors (civil service 
clerks, teachers, private sector employees, policemen, health sector staff etc.) in the region 
of Podkarpackie (south eastern Poland). The challenge associated with the project in this 
region was that the towns are scattered throughout this rural area and the distance to the 
university location, Rzeszow, makes it almost impossible for the people living there to attend 
evening training sessions after work. 
 
The solution WSIZ found was to establish an ECDL Advanced mobile training test centre, 
which can be moved from town to town within the region. The ‘Flying Laboratory’, as it was 
called, consisted of 15 laptops, a wireless router, and a GPRS modem. This meant that it was 
not necessary to rent computer classrooms at schools, only a standard classroom, which 
made the cost of delivering the project much more accessible. 
 
The participants had two training courses to choose from: the Advanced Word Processing or 
the Advanced Spreadsheets programme. Each one represented 60 hours of training and it 
was followed by the mandatory certification test. Local people showed great interest in the 
courses. Waiting lists had to be created, as the demand exceeded the available places for 
each term. 
 
450 people were trained and tested during those two years, with 80% of them obtaining the 
certificate. 
 
The ‘Flying Laboratory – Advanced ECDL Centre’ programme won the first place in the 
competition ‘Best ECDL related project co-financed by EU’ in 2008, organised by PIPS and 
ECDL Poland. 
 
Impact 
As of 2012, more than 8,000 ECDL Advanced Skills Cards were sold in Poland. After 2009, 
about 30% of these were sold to students in universities." 

ECDL:  
Aktualności  

Sprawozdanie z VII Konferencji Naukowo-Metodycznej w Katowicach 

21 listopada 2012 roku w nowoczesnym gmachu uczelni Wyższej Szkoły Technicznej w 
Katowicach odbyła się VIII Konferencja Naukowo-Metodyczna „Technologia Informacyjna w 
Społeczeństwie Wiedzy im. dra Janusza Trawki”. Tegoroczny temat konferencji był 

https://old.ecdl.pl/category/ecdl/aktualnosci


nawiązaniem do tematu konferencji sprzed 7 lat „Quo Vadis szkoło?”, której organizatorem 
był prezes Stowarzyszenia KISS, dr Janusz Trawka. 

Poruszał wówczas problemy dotyczące przyszłości szkoły, przyszłości która niesie coraz to 
nowe i zaskakujące rozwiązania i to na olbrzymią skalę. Pytanie okazuje się nadal aktualne. 
Trwające dyskusje na ten temat i brak jednoznacznej odpowiedzi spowodowało powrót do 
tak postawionego pytania. Celem tegorocznej konferencji nie była jednak próba odpowiedzi, 
a raczej zaprezentowanie uczestnikom różnych opinii dotyczących obecnego stanu rzeczy 
związanego z obecnością ICT w edukacji i współczesnym   społeczeństwie wygłoszonych 
przez znamienitych gości, ludzi nauki. Pokazanie interesujących rozwiązań metodycznych, 
ciekawych narzędzi i ich możliwości wykorzystania w dydaktyce miało skupić uwagę 
uczestników na tym, co dziś i jutro ważne w praktyce szkolnej. 

Konferencję poprowadzili – organizator, prezes Stowarzyszenia KISS mgr Elżbieta Bowdur 
oraz prezes Oddziału Górnośląskiego PTI dr inż. Adrian Kapczyński. Otwarcia konferencji 
dokonał JM Rektor WST pan prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski. Śląski Kurator 
Stanisław Faber w swoim wystąpieniu wyraził wiele ciepłych słów na temat współpracy i 
działań w obszarze  wdrażania ICT w edukację przez śp. dra Janusza Trawkę. Następnie został 
odczytany list pani Grażyny Staniszewskiej, a dyr. Śląskiego Centrum Społeczeństwa 
Informacyjnego pan Eugeniusz Romański w swym wystąpieniu wskazywał ważną roli edukacji 
informatycznej. 
 

Pierwszy wykład wygłosił dr hab. inż. Janusz Morbitzer prof. UP z Krakowa “O istocie 
medialności pokolenia sieci”. Mówiąc o pokoleniu dzieci-sieci akcentował, że „mądrość i 
wiedza są zawsze ucieleśnione w człowieku, a książki, media, Internet są tylko źródłem 
informacji”. Współczesny młody człowiek, który jest odbiorcą kultury medialnej, to często 
bezkrytyczny, bezwolny odbiorca mediów. Bardzo bogata, wieloaspektowa i świetnie 
wygłoszona prezentacja spowodowała wielkie zainteresowanie i uznanie wśród uczestników. 
 

"Uczeń w świecie technologii - gdzie jest miejsce dla nauczyciela i szkoły" na to pytanie starał 
się odpowiedzieć w swoim wykładzie prof. dr hab. Maciej M. Sysło z Wrocławia. Zwracał 
uwagę na indywidualizację tak ważną w edukacji oraz narzędzia technologii komputerowych, 
które zwiększają szansę  personalizacji procesu edukacji. Określił współczesnego ucznia, jako 
stale podłączonego do sieci, ale nie potrafiącego z niej korzystać w celach edukacyjnych. 
Zwrócił też uwagę na ważną rolę stworzonego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne 
certyfikatu ECDL e-Nauczyciel, którego jest współtwórcą. 
  

O Europejskim Certyfikacie Umiejętności Komputerowych jako podstawowym standardzie 
określającym najważniejsze umiejętności komputerowe mówił Ogólnopolski Koordynator 
ECDL dr inż. Jacek Pulwarski. Omawiał rolę certyfikatu e-Nauczyciel w standardzie 

umiejętności współczesnego nauczyciela. Gościem specjalnym, który przyjechał z 
Fundacji ECDL z Irlandii był Jakub Christoph, który wręczył osobiście tegoroczne nominacje 
dla Polski w międzynarodowym konkursie Best Practice Awards. W tym roku z Polski znalazły 
się dwa projekty: „Modernizacja Kształcenia Zawodowego” prowadzona przez Urząd 



Marszałkowski Województwa Małopolskiego – nominację odbierała Pani Agata Suszyńska i 
„Klasa z ECDL” z Gimnazjum nr 34 w Szczecinie – nominację odbierały Panie Anna Jasik i 
Dyrektor Iwona Potrykus. 

Wręczanie nagród dla laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu „TIK? Tak!” przygotowała i 
przeprowadziła Katarzyna Sroka -  współorganizator „TIK? TAK!”-a. Wśród śląskich szkół, 
które niezwykle licznie wzięły udział w konkursie nagrodzone zostały najlepsze szkoły w 
województwie i najlepsi uczniowie. 

W tym roku po raz pierwszy Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłosiło konkurs im. dra 
Janusza Trawki. Celem konkursu było wyłonienie osób i instytucji, które aktywnie włączają 
się w promocję i działania związane z podnoszeniem jakości certyfikacji ECDL. W kategorii 
osób laureatem został mgr inż. Janusz Wróbel, nauczyciel Zespołu Szkół nr 2 w Tychach, 
który od 2003 roku prowadzi program „Informatyka PLUS” przygotowujący uczniów do 
egzaminów ECDL. Nagrodę wśród zgłoszonych instytucji otrzymał Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku, który prowadzi działania nie 
tylko na rzecz uczniów Szkoły ale również w całym środowisku. Są to między innymi konkursy 
Info Elektra i Info Słupia, które w tym roku obejmą już całe województwo. 

Roboty i automaty stają się coraz bardziej obecne w naszym życiu. Czy człowiek „dorósł” do 
postępu technologicznego, którego jest autorem oraz czy za tymi osiągnięciami techniki idzie 
rozwój ludzkiej świadomości – te problemy prezentował w swoim wykładzie pt. „Znaczenie i 
miejsce robotyki w aspekcie współczesnej edukacji” dr inż. Sebastian Koczy. Zagadnieniem 
porozumiewania się młodego pokolenia w społecznościach internetowych zajął się dr inż. 
Maciej Rostański w interesującym wykładzie "Memy i inne sposoby porozumiewania się 
młodzieży globalnej”. Wyjaśnił czym są memy oraz pokazał na wielu przykładach jak 
funkcjonują i jak ewaluują w kontaktach internetowych. Ważny aspekt edukacji "Kopiuj-wklej 
w szkolnych wypracowaniach. Jak wykrywać gotowce i przeciwdziałać ściąganiu" pokazał w 
ciekawym wykładzie dr Sebastian Kawczyński. 

Na zakończenie części wykładowej wręczona została również nagroda za Best Practice 2012 
przyznana przez Fundację ECDL dla projektu nominowanego w roku 2010 „Doskonalenie 
Zawodowe Nauczycieli” prowadzonego przez WUP w Krakowie. Nagrodę z rąk Jakuba 
Christopha odebrała Pani Stanisława Klimczak, kierownik projektu. 

Corocznym zwyczajem w przerwie między wykładami a częścią warsztatową odbyło się 
losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów konferencji. Wśród nagród były książki, 
gadżety, programy, licencje, a nagrodą główną – tablet interaktywny. Losowanie 
przygotowali oraz czuwali nad jego prawidłowym przebiegiem Ewa Szymala oraz Andrzej 
Mazur, wieloletni, aktywni członkowie Stowarzyszenia KISS. 

W drugiej części konferencji odbywały się warsztaty. Cieszyły się dużym zainteresowaniem, a 
uczestnicy  zwracali uwagę na interesujące i starannie dobrane tematy warsztatów podczas 
tegorocznej konferencji. Warsztaty przygotowane zostały pod kątem zaprezentowania 
różnych narzędzi i rozwiązań przydatnych w pracy nauczyciela. Prowadzone były przez 
wykładowców z różnych uczelni, ośrodków, między innymi z CKP z Łodzi i przede wszystkim 
przez członków Stowarzyszenia KISS. Wiele ciekawych rozwiązań, jak na przykład „Szkoła w 
chmurze, czy chmura w szkole”, jak budować robota w gimnazjum, elementy e-learningu w 



nauczaniu, programy graficzne w chmurze czy przykłady zajęć z tabletami to tylko niektóre z 
szerokiej listy propozycji warsztatów przygotowanej przez organizatora na tegorocznej 
konferencji. Pokazuje to szerokie możliwości wykorzystania TIK, jakie mają nauczyciele do 
dyspozycji w procesie dydaktycznym. 

W seminarium poświęconemu certyfikatom ECDL udział wzięli egzaminatorzy, 
przedstawiciele Centrów ECDL oraz przybyli Koordynatorzy Regionalni z Poznania, Krakowa i 
Warszawy. O zmianach w systemie certyfikacji mówił Jakub Christoph z Fundacji ECDL z 
Dublina. Szczegóły związane z certyfikatem e-Nauczyciel omawiała Beata Chodacka z 
Zarządu Głównego PTI. W dyskusji brał udział obecny w seminarium OK Jacek Pulwarski. 
Certyfikat e-Nauczyciel wdrażany w bieżącym roku przez PTI spotkał się z żywym 
zainteresowaniem uczestników. 

Konferencja przebiegała w wyjątkowej i  przyjaznej atmosferze. Była nie tylko prezentacją i 
wymianą poglądów, ale przede wszystkim spotkaniem przyjaciół. Wykłady, warsztaty, jak i 
prezentacje sponsorów spotkały się z uznaniem uczestników i gości konferencji realizując cel 
organizatorów – spotkanie wszystkich, którzy interesują się  rozwojem technologii 
informatycznych w edukacji przygotowującej do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy. 
 
Autor: Elżbieta Bowdur 

ECDL:  
Aktualności  

Szkolenie egzaminatorów certyfikacji e-Nauczyciel w Krakowie 

W dniu 27 listopada 2012 roku odbyło się pierwsze w Małopolsce szkolenie egzaminatorów 
certyfikacji e-Nauczyciel. Szkolenie prowadził Koordynator Produktu Zdzisław Nowakowski 
znany uczestnikom szkolenia jako autor podręczników ze spotkań w Krakowie. Atmosfera 
szkolenia była bardzo sympatyczna, a zainteresowanie egzaminatorów oraz akceptacja dla 
konieczności wprowadzenia takiego certyfikatu bardzo duża W trakcie bardzo ciekawej i 
merytorycznej dyskusji egzaminatorzy zgłosili wiele cennych uwag, które zostały przekazane 
do zespołu tworzącego koncepcję certyfikatu. 

W szkoleniu uczestniczyło 36 osób. 

ECDL:  

Aktualności  

Komunikat 

Informujemy, że wszystkie materiały szkoleniowe, w tym testy "próbne" publikowane na 
stronach osób fizycznych i instytucji prowadzących szkolenia, nie są autoryzowane przez 
ECDL Polska chyba, że posiadają odpowiednie oznakowanie potwierdzające 
przeprowadzenie audytu tych materiałów. 
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ECDL:  
Aktualności  

Rozstrzygniecie Konkursu im. Janusza Trawki 

Na konkurs nadesłanych zostało 29 zgłoszeń: 9 w kategorii indywidualnej i 20 
w kategorii instytucjonalnej. Decyzją Kapituły Konkursu Laureatami Nagrody w Konkursie im. 
Janusza Trawki zostali: 
w kategorii indywidualnej: 
Janusz Wróbel - Egzaminator ECDL PL-E0936, Nauczyciel informatyki, 
Gimnazjum nr 12 w Tychach 
w kategorii instytucjonalnej: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich 76-200 Słupsk, 
ul. Szczecińska 60 (woj. pomorskie) 

Gratulujemy wszystkim zgłoszonym osobom i instytucjom. 

Kapituła konkursu w składzie: 
Elżbieta Bowdur, 
Beata Chodacka, 
Wojciech Kulik, 
Beata Ostrowska, 
Wiesław Paluszyński, 
Jacek Pulwarski, 
Grzegorz Szyjewski, 
Zdzisław Szyjewski 

Wręczenie nagród nastąpi w trakcie VIII Naukowo-Metodycznej Konferencji im. dra Janusza 
Trawki, w dniu 21 listopada 2012 r. 

Konferencja (http://konferencja2012.kiss.pl/index.php) odbędzie się w Wyższej Szkole 
Technicznej w Katowicach, ul. Rolna 43. 
  

ECDL:  

Aktualności  

Konkurs im. Janusza Trawki 

Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza konkurs na działania wspierające popularyzację 
certyfikatu ECDL w Polsce. 
Do konkursu mogą zostać zgłoszone osoby lub instytucje, które swoją działalnością znacząco 
przyczyniającą się do realizacji celów konkursu: 
•             Aktywizacja środowiska osób związanych z certyfikacją ECDL. 
•             Podnoszenie jakości materiałów przygotowujących do egzaminów ECDL. 
•             Integracja społeczności ECDL. 
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•             Propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego. 
•             Zwrócenie uwagi na wykorzystanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w 
procesie dydaktycznym. 
•             Promowanie etycznego i zgodnego z prawem korzystania z e-materiałów. 

Zgłoszenia osób lub instytucji mogą dokonywać Koordynatorzy Regionalni, Koordynatorzy 
Produktu, Władze Centralne i Regionalne PTI, Centra i laboratoria Egzaminacyjne oraz 
Egzaminatorzy. 
Zgłoszenie należy wysłać na adres mailowy: konkursECDL@eecdl.pl do dnia 12.11.2012 do 
godz. 12:00. 
Zgłoszenie powinno zawierać: 
•             Imię i nazwisko zgłaszanej osoby lub nazwa instytucji oraz  dane kontaktowe (adres, 
telefon, mail). 
•             Krótki opis działalności wraz z uzasadnieniem zgłoszenia. 
•             Krótką notatkę o zgłaszanym podmiocie. 
•             Imię i nazwisko zgłaszającego oraz funkcję i dane kontaktowe. 
 
Oceny prac dokona Kapituła Konkursu. 
Ogłoszenie wyników w dniu 16.11.2012 na stronie www.ecdl.pl. 
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas VIII Konferencji Naukowo-
Metodycznej „Technologia informacyjna w społeczeństwie wiedzy - Quo vadis szkoło?” w 
dniu 21 listopada 2012 r. w Katowicach. 

ECDL:  

Aktualności  

Nowa era szkoleń z ECDL 

Firma szkoleniowo- doradcza Techpal Sp z o. o. zakończyła realizację projektu "Nowa era 
szkoleń - rozwój kompetencji kadr przyszłości na Warmii i Mazurach". Projekt w całości był 
oparty na standardzie programu umiejętności komputerowych ECDL i jednocześnie 
uwzględniał modernizację kształcenia kadr w celu jej lepszego dopasowania do potrzeb 
nowoczesnej gospodarki tworząc kompetencje przyszłości: analityk danych, broker 
informacji, wizualizator informacji oraz redaktor stron www. 

Informacja z październikowego dodatku Szkolenia i Konferencje dziennika województwa 
warmińsko-mazurskiego Gazety Olsztyńskiej” 
Pełny artykuł: http://www.ecdl.pl/images/techpal-nowaeraszkolen.pdf  

ECDL:  

Aktualności  
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Artykuł w Promoting Digital Literacy o projekcie z Małopolski – „Doskonalenie Zawodowe 
Nauczycieli”  

W wydaniu "Promoting Digital Literacy Case studies from around the world" Volume 2 ukazał 
się artykuł o projekcie z Małopolski – „Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli” - projekt 
prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie dla 7500 nauczycieli.  Zachęcamy do 
zapoznania się z artykułem. 

"This project, ‘Teachers’ Professional Training in Information Technology Use’, ran from April 
2008 – June 2012 and had two specific aims: to improve teachers’ ICT skills through the ECDL 
programme so that they can better incorporate technology into their teaching practices, and 
to improve their career prospects within the labour market. 
 
Its general aim has been to improve teaching practices and general education levels in rural 
and urban areas by providing ICT skills to almost 6,000 teachers throughout the region. 
 
Project Description 
This project was delivered by ECDL Poland, the ‘Regional Labour Office in Cracow’ and the 
‘Małopolska Training Centre’, in cooperation with the ‘Marshal Office of the Małopolska 
Region’ and other local governments. It was co-financed by the ‘European Regional 
Development Fund in Human Capital Programme’ and the budget of the Małopolska 
regional  government. 
 
This project was directed at the teachers of non-ICT subjects working in the Małopolska 
Region and provided fixed training (which is an 80-hour course) or blended-learning (16 
weeks virtual training coupled with four on-site/physical sessions). Training was based on 
three subject areas: general computer use, Internet use, and multimedia in teaching. 
 
Participation in the full training programme enabled candidates the possibility to take tests 
for the 4 module ECDL Start1 certification free of charge. The project progressed very well, 
with 3,441 teachers having received training by August 2010. 
 
Factors for Success  
There were several main factors why this project has been such a success: 
• Professional trainers’ network – ECDL Poland worked with the best ICT training 
specialists in the Małopolska Region 
• Local government support – The relevant regional government departments were fully 
committed to the success of the project 
• Geographical diversity - The training courses were organised in diverse parts by 
respective regions (e.g. in small towns and villages) and in different kinds of 
schools so that they were very close to (or often in) teachers’ places of work 
 
Project Impact 
This project has raised awareness about the importance of ICT skills throughout the entire 
region. Many of the participants recommended the project to other teachers, resulting in a 
continuous stream of applicants. In their recommendations, they emphasised the benefits of 
their newly-acquired ICT skills on their teaching practices. 



 
This project has promoted ECDL within the Małopolska Region so much so that the 
creation of new ECDL Accredited Test Centres has been necessary, mainly in very small, 
often isolated communities. There has been a 90% pass rate for ECDL Start candidates, 
which is a very positive reflection on the quality of the training provided. 
 
Candidate Testimonials 
“I would recommend the course to other teachers, as it gives knowledge that can be used 
either at work or in their private life.” Jolanta Fraczek-Gołab, participant 
 
“A very important element of the course was the excellent preparation of the trainers and 
their ability to arouse participants’ interest in the computer as an indispensable tool for 
working at a school in the 21st century.” Beata Wisniewska-Pasierb, Headmaster of a group 
of schools in Babice 
 
“The Teachers’ Professional Training in Information Technology Use project is a very 
valuable and successful initiative. It is an answer to all of the challenges connected with 
information society development in the Małopolska Region.” Roman Ciepiela, Vice-Marshal 
of the Małopolska Region 
 
“Through the Teachers’ Professional Training project we are interested in every single 
teacher and his/her evolution. We want to give them the chance, knowledge and skills, so 
that they can incorporate technology into their classes and really involve students in their 
subjects.” Andrzej Martynuska, Director of the Regional Labour Office in Cracow" 
 
żródło: "Promoting Digital Literacy. Case studies from around the world" Volume 2 

ECDL:  
Aktualności  

Delegacja PTI na Forum ECDL/ICDL 2012 

W dniach 18-19 października br. w Oslo odbywało się doroczne Forum ECDL/ICDL, 
zorganizowane przez Fundację ECDL i Norweskie Towarzystwo Informatyczne.  W imieniu PTI 
w spotkaniu uczestniczyli: 

·         Beata Chodacka - Członek ZG PTI, przewodnicząca Komisji ds. Certyfikacji, 

·         Jacek Pulwarski - Ogólnopolski Koordynator ECDL. 

Jednym z omawianych tematów była sytuacja na rynku certyfikacji w poszczególnych 
regionach – cała Europa notuje spory spadek sprzedaży związany z końcem obecnej 
„perspektywy” w projektach unijnych i „nowy ECDL” ma być jedną z odpowiedzi Fundacji na 
tę sytuację. Na tle innych państw regionu sytuacja Polski jest i tak bardzo dobra – jeśli chodzi 
o ilość wydanych kart EKUK w roku 2012 zajmujemy miejsce 4 (po Austrii, Rumunii i 
Niemczech) a jeśli chodzi o wartość sprzedaży – miejsce 5 (dodatkowo przed nami 
uplasowały się jeszcze Węgry). 
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Głównym tematem Forum było wdrażanie „nowego ECDL” (przedstawionego we wrześniu 
przez przedstawiciela Fundacji na posiedzeniu Zarządu w Krakowie), przede wszystkim w 
aspekcie komunikowania zmian na rynkach operatorów krajowych i zarządzania tym 
procesem zmian.  Wystąpienie główne Prezesa Fundacji Damiena O’Sullivana, dyskusje 
panelowe i dyskusje w grupach roboczych dotyczyły: 

·         Wpływu aktualnych trendów w technologii (konsumeryzacja, wyposażenie stanowiska 
pracy) na ECDL, 

·         Możliwych reakcji rynku w poszczególnych krajach (kandydaci, centra, egzaminatorzy) 
na nowe moduły i zestawy modułów w ECDL oraz na podejście „profilowe”, 

·         Koncepcji sposobów wprowadzania zmian w certyfikacji ECDL w poszczególnych 
krajach, 

·         Wiodącego przekazu, który powinien być komunikowany w poszczególnych krajach w 
trakcie wprowadzania zmian, 

·         Potrzebnych materiałów marketingowych, 

·         Najbardziej efektywnych działań, służących wyjaśnianiu i promowaniu „nowego ECDLa” 
w centrach egzaminacyjnych i wśród kandydatów, 

·         Zmian w dotychczasowych procesach, które będą niezbędne do efektywnego 
zarządzania certyfikacją i nowym podejściem „profilowym”. 

Uczestnicy Forum przyznali – w wyniku głosowania - nagrody Best Practice Awards. 39 
projektów z całego świata uzyskało nominacje do nagrody, wśród nich 3 polskie: 

·         Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce, 

·         Klasa ECDL w Gimnazjum nr 34 w Szczecinie, 

·         Dni Otwarte ECDL. 

Wręczenie nominacji (podpisanych przez Regionalnego Dyrektora Rozwoju Fundacji ECDL 
Juliana Seymoura) planujemy na 21 listopada, w trakcie organizowanej przez KISS VIII 
Konferencji Naukowo-Metodycznej im dra Janusza Trawki „Quo vadis szkoło”. 

Uczestnicy Forum otrzymali także okazałą broszurę pt. „Promoting Digital Literacy – case 
studies around the world – volume 2”, w której (obok 21 innych przykładów) znalazł się opis 
projektu „Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli”, realizowanego w latach 2008-2012 przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wraz z Krakowskim Centrum Edukacyjnym. Projekt ten 
otrzymał nominację do Best Practice Award w roku 2010. 

Mieliśmy okazję prezentować (wraz z Grzegorzem Szyjewskim, który przebywał w Oslo na 
Forum EUCIP) nasz system eECDL przedstawicielom Fundacji i system spotkał się z dużym 
uznaniem, szczególnie  elektroniczny EKUK, który funkcjonuje u nas od roku a który ma być 



„nowością” w Fundacji.  Element „nowego ECDL” - Mój Profil  – czyli historia egzaminów 
kandydata – jest propozycją Fundacji do opracowania przez operatorów krajowych. U nas 
„ECDL Profile kandydata” jest nie tylko dostępny dla egzaminowanego, ale widoczny dla 
wszystkich w procesie (PB ECDL, Koordynatorzy, Centra, Egzaminatorzy) - mamy też 
możliwość sprawdzania przez pracodawcę EKUKu. 

Pokazaliśmy system egzaminacyjny mimo dużego nacisku Fundacji do przejścia na testy 
automatyczne, nasze rozwiązanie, w tym centralne przechowywanie plików, zyskały 
aprobatę przedstawicieli Fundacji. Nasz system jakości również spełnia wszelkie stawiane 
przez Fundację normy. 

Kilka krajów (m.in. Węgry, które dzięki zmianom politycznym przeżywają największy od lat 
spadek sprzedaży) bardzo były zainteresowane naszym systemem cenowym (jednolita cena 
w kraju, a nie dyktowana przez Centra, jak to jest w większości innych krajów w Europie). 
Kilka krajów ma zamiar też wprowadzić takie rozwiązanie, Fundacja uznała to za dobry 
przykład. 

  

ECDL:  
Aktualności  

STRONA 20 

ECDL w tygodniku Głos Nauczycielski 

Głos Nauczycielski NR 3, 24 październik 2012 

ECDL:  

Aktualności  

Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów ECDL ADVANCED 

W dniu 26.10 w godz. 19.00- 21.00 odbedzie się szkolenie dla kandydatów na 
egzaminatorów ECDL Advanced w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu , w budynku CP przy 
ul Ratajczaka 5/7, sala 211 

 
Egzaminatorem ECDL ADV może zostać osoba, która: 
 
    ·         jest egzaminatorem ECDL Core  
 
    ·         posiada certyfikat ECDL Advanced 
 
Koszt szkolenia wynosi 369,00 zł brutto (członkom PTI przysługuje 10% zniżki).płatne na 
konto OW PTI 
ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań, 
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nr rachunku bankowego 
43 1090 1056 0000 0001 1121 2196 
Bank Zachodni WBK S.A 
Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL nazwa szkolenia (ECDL Core) dnia 26.10.2012r 
w Poznaniu 

Dokumenty zgłoszeniowe: 

- karta zgłoszenia, 

- karta rejestracji egzaminatora, 

- dowód wpłaty, 

- kopia odpowiedniego certyfikatu ECDL 

Skany proszę przesłać e-mailem do Regionalnego Koordynatora ECDL w Poznaniu na adres 
ewa.sumowska@ecdl.pl natomiast oryginały karty zgłoszenia i karty rejestracji 
egzaminatora proszę dostarczyć na szkolenie. 

ECDL:  

Aktualności  

PB ECDL fundatorem nagród w konkursie Nauczyciel Roku 2012 

15 października na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się XI Gala Nauczyciel Roku 
2012. Konkurs organizowany jest wspólnie przez tygodnik "Głos Nauczycielski" i 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tym roku jednym z Fundatorów nagród w Konkursie 
było Polskie Biuro ECDL, które poza wkładem finansowym i gadżetami dla zwycięzców 
ufundowało także darmowe egzaminy e-Nauczyciel oraz ECDL Core. 
ECDL:  

Aktualności  

e-Nauczyciel na stronie Kuratorium Oświaty 

15 października na stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty ukazała się informacja o 
najnowszym certyfikacie PTI - e-Nauczycielu. Kuratorium zamieściło także informację o 
ustanowionym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w dniu 15 października (dzień po 
Święcie Edukacji Narodowej) Dniu e-Nauczyciela.  

Artykuł można znaleźć pod adresem: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/news/4974/dzień-e-
nauczyciela.html 

ECDL:  

Aktualności  
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Dzień e-Nauczyciela (15 października) 

ECDL:  

Aktualności  

Ogólnopolskie targi "Cyfrowa szkoła" na Śląsku 

Przedstawienie i promocja najnowszych technologii i rozwiązań edukacyjnych w praktyce to 
główny cel ogólnopolskich targów edukacyjnych „Cyfrowa szkoła”, które trwały w dniach 19, 
20 września 2012r. w Sosnowcu. Podczas dwudniowej imprezy swoje propozycje edukacyjne 
zaprezentowało kilkadziesiąt firm z całego kraju. Uroczystego otwarcia dokonał inicjator 
targów - śląski kurator oświaty Stanisław Faber wraz z wicewojewodą śląskim, Stanisławem 
Dąbrową. Do udziału w targach zaproszone zostały szkoły, przedszkola, placówki edukacyjne 
z całego regionu oraz samorządowcy. 

ECDL POLSKA aktywnie uczestniczyło w sesjach odbywających się podczas Targów. 
Ogólnopolski koordynator ECDL Jacek Pulwarski, który gościł na targach, wzbudził 
zainteresowanie wśród nauczycieli, nauczycieli akademickich i dyrektorów szkół nowym 
certyfikatem e-Nauczyciel. Koordynator regionalny Elżbieta Bowdur wygłaszała prezentacje o 
możliwościach jakie daje certyfikat ECDL w rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w 
zakresie TIK.  W sesji brał również udział koordynator produktu ECDL CAD Bohdan Lisowski, 
który wyjaśniał możliwości, jakie daje certyfikat ECDL CAD uczniom szkół zawodowych. 

 
Obecnie realizowany jest pilotażowy program cyfryzacji szkół w Polsce. Wojewoda śląski przy 
współudziale śląskiego kuratora oświaty kilka lat temu zainicjował organizację targów 
edukacyjnych, aby wspomóc rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
stosowania TIK w procesie edukacyjnym. Targi miały na celu wspieranie zmiany modelu 
nauczania w kierunku rozwijania kreatywności i twórczego wykorzystywania dostępnych 
źródeł wiedzy. 
Patronat nad imprezą objęło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 
 

ECDL:  

Aktualności  

 

 

 

Konkurs Nauczyciel Roku - 11 edycja 

15 października odbędzie się rozstrzygniecie Konkursu Nauczyciel Roku. Gala Finałowa 
tradycyjnie odbywa się na Zamku Królewskim w Warszawie. Na uroczystość zaproszono 
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około 300 osób - nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli samorządu terytorialnego i 
instytucji oświatowych oraz oficjalnych gości ze świata polityki, nauki i kultury, a także 
przedstawicieli ECDL Polska. Konkurs jest organizowany przez Wydawnictwo "Głos 
Nauczycielski" wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Więcej informacji na temat 
konkursu na stronie: http://www.glos.pl/nauczycielroku. 
 
W tym roku Polskie Biuro ECDL, chcąc wesprzeć nauczycieli i zachęcić ich do rozwoju 
zawodowego w zakresie stosowania TIK w codziennej pracy z młodzieżą, zostało sponsorem 
Gali Konkursowej Nauczyciel Roku i jednocześnie fundatorem nagród w postaci voucherów 
na bezpłatne egzaminy ECDL i e-Nauczyciel. 
 
Więcej informacji na temat certyfikatu e-Nauczyciel znajduje się na stronie www.ecdl.pl w 
zakładce Certyfikaty --> e-Nauczyciel. 

ECDL:  

Aktualności  

Ostatnie pożegnanie Marcina Garwackiego 

Informujemy, że pogrzeb Marcina Garwackiego odbędzie się we wtorek, 18 września, o 
godzinie 12.30 na Cmentarzu Północnym (Wólka) w Warszawie. 
Ceremonia będzie miała miejsce w Domu Przedpogrzebowym - w pobliżu bramy Głównej, w 
sali B. 

ECDL:  

Aktualności  

FHU "Inwes.tor" zaprasza nauczycieli z terenów wiejskich woj. mazowieckiego na 
bezpłatne szkolenia z zakresu grafiki komputerowej 

FHU "Inwes.tor" zaprasza nauczycieli z terenów wiejskich woj. mazowieckiego na bezpłatne 
(finansowane w całości ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa) szkolenia z 
zakresu grafiki komputerowej w ramach projektu "Multimedia w dydaktyce". 

W ramach szkolenia firma oferuje m.in.: 
- 50 godzin szkolenia (grafika rastrowa, obróbka video, zaawansowane prezentacje), 
- zajęcia w formie praktycznych warsztatów, 
-6-osobowe grupy szkoleniowe, 
-terminarz szkoleń uzgadniany indywidualnie z każdą grupą, 
- zajęcia średnio raz w tygodniu, 
- miejsce szkolenia blisko miejsca pracy lub zamieszkania. 

Więcej informacji na stronie www.grafika.kursyefs.eu 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w szkoleniach. 
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ECDL:  

Aktualności  

Odszedł Marcin Garwacki 

Z żalem informujemy, że w dniu 6 września 2012 r. zmarł nagle Marcin Garwacki. W latach 
2009-2011 był Ogólnopolskim Koordynatorem ECDL, wdrożył w PTI reformę certyfikacji 
ECDL, tworzył społeczność ECDL.  

Pogodny, pozytywnie nastawiony do życia. Trudno uwierzyć, że odszedł tak nagle. 
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci. 

Zespół ECDL Polska 

ECDL:  

Aktualności  

STRONA 21 

Ogólnopolskie Targi Edukacyjne "Cyfrowa Szkoła" na Śląsku 

W dniach 19, 20 września 2012r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym 
Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się Targi Edukacyjne "Cyfrowa Szkoła", których 
organizatorem jest Śląski Kurator Oświaty, firma Aktin sp. z o.o. oraz EXPO Silesia, przy 
współpracy ECDL Polska. 

Celem imprezy jest promowanie najnowszych rozwiązań edukacyjnych, technologii 
informatycznych, pomocy dydaktycznych, podręczników w formie tradycyjnej oraz 
elektronicznej, metodyki nauczania we wszystkich typach szkół i placówek. 
 
Podczas targów wysłuchać będzie można między innymi informacji dotyczących korzyści z 
zakładania Certyfikowanego Laboratorium ECDL w szkolnych i uczelnianych pracowniach 
komputerowych. 
Podczas drugiego dnia Targów - 20 września w godzinach od 14 - 15 odbędzie się seminarium 
pt. "Kompetencje nauczycieli w zakresie ICT - certyfikat e-Nauczyciel", na które serdecznie 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych certyfikacją w standardzie ECDL. W seminarium 
udział weźmie Ogólnopolski Koordynator Jacek Pulwarski oraz Koordynatorzy Produktów 
ECDL CAD i ECDL GIS pan Bohdan Lisowski i pan Leszek Litwin, którzy zaprezentują 
zawodowe certyfikaty ECDL. 
 
Zapraszamy Wszystkich do spotkań, wymiany poglądów oraz przeglądu najnowszych 
rozwiązań edukacyjnych w ICT podczas dwudniowych Targów EXPO Silesia "Cyfrowa szkoła". 
 
Elżbieta Bowdur 
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ECDL:  

Aktualności  

Zakończenie III Edycji Projektu „Program Rozwoju Kluczowych Kompetencji 
Informatycznych” 

24 sierpnia odbyło się uroczyste zakończenie III Edycji Projektu „Program Rozwoju 
Kluczowych Kompetencji Informatycznych” realizowanego przez Partnera ECDL Towarzystwo 
Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach. 
Certyfikaty uczestnikom wręczali zaproszeni goście oraz władze Oddziału, między innymi: 
Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska 
Przewodniczący Rady Miasta Siedlce Piotr Karaś 
Prorektorzy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 
prof. dr hab. Kazimierz Jankowski oraz prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska 
Dyrektorzy Zarządu TWP OR w Siedlcach Antoni Raczyński oraz Czesław Jarecki Sikorski 
Ogólnopolski Koordynator ECDL Jacek Pulwarski 
Mazowiecki Koordynator ECDL Paweł Strawiński 

Projekt był realizowany w czterech ośrodkach: Siedlcach, Węgrowie, Łosicach i Garwolinie; 
W III Edycji Certyfikat ECDL uzyskało 409 osób. W całym Projekcie , trwającym od 1.09.2009 
r.,  certyfikat ECDL CORE  zdobyło 1219 beneficjentów. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom Projektu zdobycia nowych umiejętności. 
Wszystkim osobom oraz jednostkom zaangażowanym w to przedsięwzięcie serdecznie 
dziękujemy. 
Polskie Biuro ECDL 

ECDL:  

Aktualności  

Nowe wzory dokumentów  

Szanowni Państwo, 

Od 17.08.2012 r. obowiązują nowe wzory dokumentów m.in.: karta rejestracji-protokół z 
egzaminu, wniosek o wydanie dodatkowego certyfikatu w postaci karty plastikowej, karta 
rejestracji egzaminatora, karta rejestracji ECDL A itd. 
Wszystkie zaktualizowane dokumentu są do pobrania na naszej stronie internetowej w 
zakładce Do Pobrania oraz w zakładkach Dokumenty przy poszczególnych certyfikatach. 
 
Bardzo prosimy o korzystanie z nowych wzorów. 

Zespół PB ECDL 
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ECDL:  

Aktualności  

Komisja Europejska wydała Polskiemu Towarzystwu Informatycznemu pozwolenie na 
użytkowanie logotypu DAE 

W uznaniu dla Fundacji ECDL oraz jej współpracy w realizacji celów Europejskiej Agendy 
Cyfrowej (DAE, Digital Agenda for Europe), a także dzięki pomocy w implementacji celów 
DAE, Komisja Europejska wydała Fundacji ECDL oraz jej Krajowym Operatorom, w tym 
Polskiemu Towarzystwu Informatycznemu, pozwolenie na użytkowanie logotypu DAE. 

Jednym z głównych celów DAE jest stworzenie cyfrowej Europy. Uznanie przez Komisję 
Europejską wkładu Fundacji ECDL w osiągnięcia celów DAE oraz podkreślenie tego poprzez 
zezwolenie na używanie loga DAE w różnych materiałach reklamowych, a także promocja 
programów Fundacji ECDL stanowi wielkie wsparcie dla Operatorów Krajowych, w tym PTI. 
 
Europejska Agenda Cyfrowa (Digital Agenda for Europe) jest jednym z siedmiu projektów 
przewodnich strategii Europa 2020. Jej zadaniem jest określenie głównej roli, jaką muszą 
odegrać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), jeżeli Europa chce osiągnąć swoje 
ambicje na rok 2020. 
 
Odpowiadając na powyższe wyzwanie, Komisja Europejska wskazała obszary strategiczne do 
podjęcia działań: 
•    tworzenie jednolitego rynku cyfrowego; 
•    promowanie interoperacyjności produktów i usług; 
•    poprawa bezpieczeństwa online; 
•    inwestowanie w badania i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych; 
•    poprawa umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych i 
włączenia społecznego; 
•    zastosowanie TIK w odniesieniu do problemów społecznych związanych z demografią, 
środowiskiem i służbą zdrowia. 
 
Umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i włączenia 
społecznego są ważnymi obszarami działań Fundacji ECDL i PTI. Zawierają one wiele 
obszarów działań zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim: 
•    Zwiększenie średniego wskaźnika korzystania z Internetu do 75% dla całej populacji UE, w 
tym z 41% do 60% dla osób niepełnosprawnych. 
•    Zmniejszenie do 2015 roku o połowę liczby Europejczyków, którzy nigdy nie korzystali z 
Internetu. 
•    Ustanowienie umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych jako priorytetu dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020. 
Państwa Członkowskie UE będą zobowiązane, aby wziąć pod uwagę wymienione działania 
oraz stosować je w krajowych procedurach. Państwa Członkowskie powinny wdrożyć 
strategie rozwoju dotyczące  umiejętności wykorzystywania  technologii cyfrowych. 
 
Użytkowanie Logo DAE na poziomie krajowym potwierdza zobowiązanie Fundacji ECDL do 
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wspierania celów DAE, a także odzwierciedla uznanie Fundacji ECDL przez Komisję 
Europejską za organizację przyczyniającą się do realizacji zamierzonych działań. 
 
Zobowiązania obejmują w szczególności: 
•    Zapewnienie 5 milionom obywateli możliwości nabycia umiejętności komputerowych. 
•    Spośród 150 milionów osób zmniejszenie o 3% liczby obywateli, którzy nie posiadają 
umiejętności posługiwania się Internetem oraz promowanie internetowych usług i korzyści z 
prowadzenia biznesu za pośrednictwem Internetu. 
•    Promowanie programu podnoszenia umiejętności wykorzystywania technologii 
informacyjnych na wszystkich poziomach edukacji w całej Europie w celu modernizacji 
systemu nauczania poprzez zapewnianie młodym ludziom umiejętności przydatnych w ich 
przyszłej pracy. 
•    Dokładanie szczególnych starań w celu umożliwienia ludziom z marginesu społecznego, 
bezrobotnym, osobom starszym, niepełnosprawnym i osobom z odległych miejscowości, 
bycia częścią Społeczeństwa Informacyjnego. 
•    Praca z Państwami Członkowskimi na rzecz rozwoju projektu podnoszenia umiejętności 
wykorzystywania TIK poprzez certyfikację jako miarodajny efekt inwestowania w programy 
podnoszące umiejętności komputerowe, a także zapewnienie, iż podnoszenie umiejętności 
związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi jest włączane w program 
nauczania. 
 
Fundacja ECDL, jako międzynarodowa organizacja certyfikująca osoby z umiejętnościami 
komputerowymi, oraz jej Operatorzy Krajowi, w tym Polskie Towarzystwo Informatyczne, 
potwierdzili swoje zaangażowanie w osiąganie celów DAE, zobowiązując się do wspierania 
ich implementacji. 

ECDL:  
Aktualności  

III Ogólnopolska Konferencja z Zastosowania Technologii Informacyjnej w Nauczaniu 
Matematyki 

W dniach 20 -23 sierpnia 2012r. w Spale odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja z 
Zastosowania Technologii Informacyjnej w Nauczaniu Matematyki. Miejscem konferencji 
będzie Ośrodek Konferencyjno Szkoleniowy "Zacisze" w Spale (http://www.zacisze.spala.pl/). 
 
Konferencja będzie obejmowała zarówno wykłady plenarne jak i warsztaty. Jednym z 
prelegentów będzie Jacek Pulwarski - Ogólnopolski Koordynator ECDL. Wystąpi z wykładem 
pt.: "Cyfrowa Szkoła, e-Nauczyciel, ECDL, logiczny ciąg pojęć". 
Więcej na stronie konferencji: https://sites.google.com/site/konferencjamik2012/home 

ECDL:  
Aktualności  

Projekt dla osób niepełnosprawnych złożony 
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13 lipca 2012 r. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego złożyło wniosek o 
dofinansowanie projektu szkoleniowego. Zakłada on przeszkolenie z obsługi komputera i 
pakietu biurowego grupy 120 osób niepełnosprawnych, a następnie certyfikację zgodnie ze 
ścieżką ECDL. 

Projekt pn. „Weekendowy drift – szkolenia komputerowe dla osób niepełnosprawnych” jest 
odpowiedzią na bariery zidentyfikowane przez Śląskie Centrum Społeczeństwa 
Informacyjnego w trakcie analizy grup społecznych najbardziej narażonych na wykluczenie 
cyfrowe, a co za tym idzie – mających mniejsze szanse na odnalezienie się na rynku pracy 
oraz w społeczeństwie opartym na informacji i wiedzy. Stąd celem projektu jest wzmocnienie 
pozycji osób niepełnosprawnych w funkcjonowaniu w społeczeństwie informacyjnym. 
Wniosek został złożony w ramach Poddziałania 9.6.2 POKL „Podwyższenie kompetencji osób 
dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych”. 
 
W ramach projektu zaplanowano szkolenia na poziomie ECDL Core i ECDL Advanced. 
 
W przypadku pozytywnej oceny wniosku i po otrzymaniu dofinansowania, w styczniu 2013 
roku rozpoczną się pierwsze działania, po których wystartuje rekrutacja na szkolenia. 

źródło: http://www.e-slask.pl/pl/aktualnosc/1/1342167929/0/0 

ECDL:  

Aktualności  

Artukuł o klasie ECDL w newsletterze Fundacji ECDL 

25 Lipca w newsletterze Fundacji ECDL pojawił się artyłuł o pierwszej w Polsce klasie ECDL w 
Gimnazjum nr 34 w Szczecinie. Oto jego treść: 

First Polish "Klasa ECDL" Graduation 

The Szczecin ‘Klasa ECDL’ is the first class in the Polish public education system to have 
adapted their IT education classes to the ECDL syllabus. As a result of extensive training, 25 
out of 27 students passed the ECDL tests. 

In June, graduates of the first ‘Klasa ECDL’ in Poland achieved ECDL certification: students of 
the 34th Public Gimnazjum (secondary school) in Szczecin received their ECDL certificates, 
together with their high school diplomas. 

The graduates hope to continue their ECDL training in the future. In order to facilitate their 
ambitions, 34th Gimnazjum Principal, Ms. Iwona Potrykus, has initiated cooperation with 
local liceum (the upper tier of Polish secondary education system), where her former 
students can receive training in the ECDL 2D CAD module. 

One of the graduates, Kacper Fiolkowski, speaking to the local radio station (Radio Szczecin) 
stated: “I’m convinced that the ECDL certificate will prove our digital skills, and it is a 
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valuable asset for future education and work. I think the additional learning time is worth it. 
I highly recommend the ‘Klasa ECDL’ to everyone.” 

ECDL:  

Aktualności  

Artykuł w kieleckim tygodniku akademickim 

W kieleckim tygodniku dla studentów "Echo Dnia" 12 lipca 2012 r. ukazał się artykuł o naszej 
porzeszonej ofercie. Zapraszamy do przeczytania! 

ECDL:  

Aktualności  

Regionalne zakończenie Konkursu TIK?-TAK! 2012 w woj. Pomorskim 

     W woj. Pomorskim odbyły się dwa spotkania związane z udziałem naszej młodzieży  w 
konkursie TIK?-TAK! 

  z informatyki i wiedzy o Internecie oraz nowych technologiach: 

  -22 czerwca 2012 w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych nr1 w Słupsku 

  -25 czerwca 2012  w Gdańsku  na  Politechnice Gdańskiej. 

   W spotkaniu 25 czerwca w Gdańsku uczestniczyła Pani Janina Bezubka, przedstawicielka 
Urzędu Marszałka Województwa Pomorskiego, który objął Patronatem Honorowym nasz 
konkurs. 

 Organizatorem  obu spotkań był Koordynator Regionalny ECDL we współpracy z Oddziałem 
Pomorskim  PTI. 

                                                                                                                                         Czytaj więcej…. 

ECDL:  

Aktualności  

Artykuł w prasie edukacyjnej o konkursie informatycznym TIK-TAK 

W lipcowym numerze "Oświaty Mazowieckiej" ukazał się kolejny już artykuł o naszym 
konkursie informatycznym. 
Zapraszamy do przeczytania:) 

ECDL:  
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Aktualności  

Strona 22 

Finał Konkursu TIK?-TAK! w Regionalnym Centrum w Olsztynie 

Dnia 25 czerwca 2012 Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie był gospodarzem 
zakończenia Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK?-TAK! z informatyki i wiedzy 
o Internecie oraz nowych technologiach. 

                                                                                                             Szczegóły 

ECDL:  
Aktualności  

Konkurs Informatyczny „Infosłupia” w Słupsku 

Konkurs Informatyczny „Infosłupia” w Słupsku 

 22 czerwca 2012 zakończył się I międzyszkolny Słupski Konkurs Informatyczny   „InfoSłupia” 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

 Konkurs odbywał się pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska. 

 Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 1 w Słupsku. 

 Celem konkursu jest m.in. popularyzowanie wiedzy informatycznej, wsparcie rozwoju 
młodzieży uzdolnionej, popularyzowanie idei i certyfikacji ECDL w Regionie. 

                                                                                        Czytaj więcej... 

ECDL:  

Aktualności  

 

Ważne: Dokonywanie płatności za egzaminy ECDL 

W przypadku egzaminów ECDL CORE i ECDL Start płatności należy dokonywać wyłącznie za 
pośrednictwem systemu eECDL.pl (menu->profik-> doładuj konto), przez płatności.pl. W 
przypadku niewłaściwej wpłaty środki będą zwracane na konto płatnika- nie doładowujemy 
kont w systemie eECDL.pl na podstawie potwierdzeń przelewów. 
Nie dotyczy to płatności za pozostałe egzaminy (ECDL Advanced, ECDL CAD, ECDL 
WebStarter, ECDL Zarządzanie Projektami, e-Citizen, e-Guardian, EPP GIS). W przypadku tych 
egzaminów (ECDL Advanced, ECDL CAD, ECDL WebStarter, ECDL Zarządzanie Projektami, e-
Citizen, e-Guardian, EPP GIS).  należy dokonywać wpłat na podany poniżej numer konta (nie 
płacimy za te egzaminy przez system eECDL.pl): 
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Aktualne dane konta bankowego ECDL to: 
PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 
14 1090 1056 0000 0001 1121 2233. 
 
WAŻNE! Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem Systemu Egzaminacyjnego 
eECDL.pl środki wpłacone przez system (za pomocą platności.pl) nie podlegają zwrotowi, 
a po upływie 6 miesięcy od dnia dokonania wpłaty, środki niewykorzystane przechodzą na 
własność PTI, a klient nie może domagać się ich zwrotu. 

Prosimy o przemyślane doładowywanie kont w systemie eecdl.pl  

ECDL:  

Aktualności  

Uroczyste wręczenie certyfikatów ECDL dla uczniów w GM 34 w Szczecinie 

Uroczyste wręczenie przez Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL Europejskich Certyfikatów 

Umiejętności Komputerowych w GM 34 w Szczecinie dla uczniów,  chyba jedynej  w Polsce, 

klasy ECDL.  

28 czerwca 2012 roku w Gimnazjum nr 34 w Szczecinie  odbyła się uroczystość zakończenia 
roku szkolnego klas trzecich. Po raz pierwszy w historii szkoły mury opuszciła klasa ECDL 
stworzona pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Na uroczystość zostali 
zaproszeni przedstawiciele PTI  w osobach Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL Pana Jacka 
Pulwarskiego, który wręczył uczniom zdobyte przez nich certyfikaty oraz Koordynatora 
Regionalnego ECDL Mirosława Zajdla. 
Dla klasy stworzonej w roku szkolnym 2008/2009, głównym założeniem było takie 
przygotowanie ucznia, aby wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum uzyskał certyfikat 
ECDL, a także zdał Szkolny Egzamin Matematyczno-Informatyczny na koniec klasy III. 
Zajęcia odbywają się w certyfikowanym Laboratorium Edukacyjnym ECDL i prowadzone są 
przez nauczyciela - certyfikowanego egzaminatora ECDL panią Annę Jasik. W tej klasie 
uczniowie realizują dodatkowo 2 godziny tygodniowo informatyki (1 godzina na grupę, 
maksymalnie składającą się z 15 osób), dodatkowe zajęcia z matematyki prowadzone 
autorskim programem, rozszerzającym zakres umiejętności matematycznych o algorytmikę i 
logikę matematyczną (1 godzina w tygodniu), oraz autorski program języka angielskiego – 
treści rozszerzające o język informatyczny. 
Po trzech latach doświadczeń w prowadzeniu tej klasy wiadomo, że był to „strzał w 
dziesiątkę”. Grupa klasowa osiąga wysokie wyniki w nauce, z 27 osobowego składu 25 osób 
zdobyło Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. 
Klasa ECDL jest kontynuowana, nigdy nie ma problemów z naborem. Posiadanie certyfikatu 
ECDL pozwala uczniom potwierdzić nabyte umiejętności z dziedziny obsługi i użytkowania 
komputerów. Dzięki bardzo przyjaznej atmosferze  stworzonej przez Dyrektora szkoły panią 
Iwonę Potrykus, w tym roku szkoła nawiązała współpracę z X Liceum Ogólnokształcącym w 
Szczecinie, gdzie uczniowie za posiadanie certyfikatu ECDL otrzymają dodatkowe punkty i 
będą mieli możliwość rozszerzenia swoich umiejętności informatycznych, a także ich 
potwierdzenia poprzez uzyskanie kolejnych certyfikatów. W tej klasie na dodatkowych 
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zajęciach z informatyki uczniowie będą przygotowywać się do uzyskania Europejskiego 
Certyfikatu Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania (ECDL CAD). 
Za swoje zaangażowanie w szerzeniu idei ECDL w regionie pani Dyrektor  Iwona Potrykus i 
pani Anna Jasik otrzymały z rąk OK. ECDL pamiątkowe dyplomy. 
Rada Pedagogiczna szkoły doceniając pomoc i życzliwość we wdrażaniu projektu w GM 34 
uhonorowała OK ECDK i KR ECDL tytułem „Przyjaciel szkoły”. 
Mirosław Zajdel 
Koordynator Regionalny ECDL 
Region Szczecin 
 
Zachęcany do wysłuchania audycji radiowej  
 
Zachęcany także do zapoznania się z materiałami: 
http://www.radioszczecin.pl/index.php?idp=206&idx=2665&szukaj=&s=2 
http://www.radioszczecin.pl/index.php?idp=206&idx=2691 

ECDL:  

Aktualności  

Zakończenie projektu "Lubię swoją szkołę"  

We wtorek 19 czerwca 2012 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Bieczu zostały wręczone certyfikaty 
gimnazjalistom którzy ukończyli z sukcesem szkolenia w ramach projektu "Lubię swoją 
szkołę" realizowanego w Gminie Biecz. Głównym celem tego projektu jest poprawa szans 
edukacyjnych 427 gimnazjalistom Gminy Biecz poprzez poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty 
edukacyjnej.  

Jedną z ofert edukacyjnych w roku szkolnym 2011/2012 był kurs ECDL Start zakończony 
certyfikatem. Uczestniczyło w nim 20 gimnazjalistów z Zespołu Szkól Nr1 w Bieczu, z Zespołu 
Szkół Nr 2, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie i Binarowej oraz Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Libuszy. Egzaminy przeprowadzane były w laboratorium certyfikowanym 
ECDL-a w Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty 
ECDL Start. W obecności dyrektorów szkół: Stanisława Kalisza i Aleksandra Kalisza, specjalisty 
ds. rozliczeń finansowych Iwony Czeluśniak oraz egzaminatora KCE: Andrzeja Dyląga 
certyfikaty wręczyła Koordynator ECDL Beata Chodacka. 

 

Zdjęcia na stronie Krakowskiego Centrum Edukacyjnego: 
http://www.ecdl.malopolska.pl/index.php?str=3&idg=45 

ECDL:  

Aktualności  

Sukces Kompetencji Informatycznych na mapie Małopolskiego Dnia Uczenia się! 
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3 czerwca 2012 r. odbył się Małopolski dzień Uczenia się. Zachęcamy do przeczytania relacji: 
http://pti.krakow.pl/?p=312 

ECDL:  
Aktualności  

 

Bezpłatne szkolenia i egzaminy ECDL ADVANCED dla kadr oświatowych w woj. 
mazowieckim!!! 

IEn OTGS w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia i egzaminy z zakresu ECDL ADVANCED 
osoby zatrudnione w szkołach, placówkach oświatowych i ich organach prowadzących w woj. 
mazowieckim, 
Uczestnikami szkoleń mogą być: 
-    nauczyciele, pracownicy dydaktyczni 
-    instruktorzy praktycznej nauki zawodu 
-    kadra administracyjna i zarządzająca 

SZKOLENIA planowane na wakacje/IV kw 2012 
1. Technologia informacyjno-komunikacyjna (ICT) w oświacie  - 88 godz. 
WORD, EXCEL, POWER POINT - poziom zaawansowany 
(z możliwością bezpłatnego zdobycia 2 certyfikatów ECDL ADVANCED) 
 
2. Specjalistyczne szkolenia informatyczne 
Administracja i programowanie baz danych - MS SQL SERVER – 48 godz. 
Projektowanie aplikacji w MS VISUAL STUDIO - (język C#, .NET)- 48 godz. 
 
3. Przedsiębiorczość  - poziom podstawowy - 88 godz. 
(z możliwością bezpłatnego zdobycia  certyfikatu EBC*L) 
 
Każdy kurs jest uzupełniony wykładem z zakresu andragogiki lub wykorzystania ICT w 
działalności oświatowej. 
 
Informacje szczegółowe i dokumenty zgłoszeniowe na stronie projektu: 
www.itgs.radom.pl/ict 

ECDL:  

Aktualności  

Artykuły o naszych konkursach informatycznych 

Serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułów o naszych konkursach na stronach 
Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Wrotach Małopolski. 
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Zachęcamy także do zapoznania się z audycją radiową, będącą reportażem z finału 
Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK?- TAK!, która miała miejsce o 16:00 w 
czwartek 17 maja 2012 roku 

ECDL:  

Aktualności  

Finał Ogólnopolskie Konkursu Informatycznego TIK?-TAK! 

W czwartek (17 maja) w Warszawie odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu 
Informatycznego TIK?-TAK! Był to trzeci, ostatni etap gry zorganizowany dla 43 najlepszych 
uczniów z całej Polski. 

Konkurs TIK?-TAK! był organizowany już po raz drugi przez Polskie Towarzystwo 
Informatyczne oraz ECDL, a patronat nad nim objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Marszałkowie województw oraz Kuratoria Oświaty. 

 
W całym konkursie wzięło udział 22,6 tys. uczniów z całego kraju z ponad 800 szkół. 
 
Finał poprzedzony był ciekawymi prelekcjami prowadzonymi przez Motorolę, która 
zademonstrowała pokazy robotów, firmę Funmedia, która przeprowadziła interaktywną 
lekcję języka angielskiego oraz Koordynatora ECDL CAD Bohdana Lisowskiego, 
który zaprezentował temat „Modelowania postaci w grach komputerowych” wraz z 
pokazami filmów. 
 
Po preleksjach uczestnicy podeszli do rozgrywek finalowych w trzech turasz: szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Wyniki finału są następujące: 
 
Szkoły podstawowe: 
1. Bartek Wacławik, Szkoła Podstawowa nr 113 w Krakowie 
2. Michał Makowski, Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie 
3. Jakub Głogowski, Szkoła Podstawowa w Zabrz 
 
Gimnazja: 
1. Wojciech Pszonak, Publiczne Gimnazjum nr1 w Pszczynie 
2. Maciej Surówka, Gimnazjum nr 16 w Krakowie 
3. Bartosz Korczyński, Gimnazjum nr 1 w Koluszkach 
 
Szkoły ponadgimnazjale: 
1. Paweł Srokosz, IV Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie 
2. Piotr Lizończyk, Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie 
3. Paweł Łuczkiewicz, VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni 

Wspaniałe nagrody (dla wszystkich 43 uczestników finału) takie jak: ultrabook, konsola PS3, 
XBox, aparaty cyfrowe, walkie-talkies, drukarki, tablety, mp4, dyski zewnętrzne, tablice 
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interaktywne itd. zostały wręczone zaraz po ogłoszeniu wyników przez sponsorów konkursu, 
a byli nimi: Motorola, Samsung, Verx, 2Edu, Plagiat.pl, Sklep Internetowy Ole Ole, 
ProgMan, Centrum e-learningowe AGH, Funmedia, WSiP, Centra Egzaminacyjne ECDL: KCE, 
KISS, BROst. Każdy z uczestników finału otrzymał dodatkowo książkę o tematyce ECDL 
ufundowaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN. 
 
Szersza relacja i wyniki finału na: www.tik-tak.eecdl.pl 

ECDL:  

Aktualności  

Finał Konkursu „eDukacja z Panem T.I.K.- iem – przewodnik multimedialny” 

W dniu 17 maja 2012 w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, 
nagrodziliśmy autorów najlepszych filmów w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Informatycznego "eDukacja z Pana T.I.K.-iem- przewodnik multimedialny". 
Filmy przedstawiają pomysły uczniów wykorzystania Technologii Informacyjno 
Komunikacyjnych do nauki różnych przedmiotów tak w szkole jak i poza nią. 
Patronat nad konkursem objął Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Łódzki Kurator Oświaty. 

 
Nagrody ufundowali liczni Sponsorzy: 
  
Synermedia Sp z o.o. 
Peritius Speed School 
Softronic S.A. 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach 
ItStart 
Brost Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej 
Firma Handlowo-Usługowa „Inwes.tor” 
Funmedia Sp. z o.o. 
  
Dzięki hojności sponsorów, laureaci otrzymali tablety, drukarki, mp4, czytniki e-book, 
oprogramowanie antywirusowe, książki informatyczne, szkolenia językowe stacjonarne, 
kamery HD, aparaty cyfrowe, aparaty telefoniczne, iPody, zestawy głośników 
komputerowych. 
Wszyscy laureaci otrzymali vouchery na egzaminy ECDL, by móc swoje zainteresowania i 
umiejętności komputerowe potwierdzić Europejskim Certyfikatem Umiejętności 
Komputerowych ECDL - certyfikatem o zasięgu międzynarodowym. Dla wszystkich laureatów 
konkursu, firma Funmedia ufundowała multimedialny, internetowy kurs językowy z 
wybranego języka, na dowolnym poziomie. 
 
Wyniki konkursu: 
Szkoły Podstawowe 
1 miejsce - Antoni Zioło, autor filmu pt. „Pan T.I.K pomaga w nauce” 
2 miejsce - Bartosz Sobkowicz, autor filmu pt. „Przyrodniczy zawrót głowy” 
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3 miejsce - Przemysław Piech, autor filmu pt. „Lekcje w szesnastce są super!!!" 
Gimnazja 
1 miejsce - Marcin Orecki, autor filmu pt. „Bez książkowa reforma” 
2 miejsce - Emilia Rabczak, autorka filmu pt. „Rozmowa Skype z Panem TIK-iem” 
3 miejsce - Ania Walkowiak, autorka filmu pt. „Ipadowa edukacja” 
3 miejsce - Nikodem Marek, autor filmu pt. „Laptop zamiast książek” 
wyróżnienie - Antonina Maliszewska, autorka filmu pt. „Marzenie Tosi” 
Szkoły ponadgimnazjalne 
1 miejsce - Jakub Rombel, autor filmu pt. „W dzisiejszej szkole” 
2 miejsce - Szymon Sobania, autor filmu pt. „eDukacja z Panem T.I.K.-iem” 
3 miejsce - Mateusz Niepiekło, autor filmu pt. „Dzień w nowoczesnej szkole” 
 
Gratulujemy laureatom, dziękujemy za wspólne zmagania. Wszystkich uczniów i nauczycieli 
serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu. 
Organizatorzy 
Polskie Towarzystwo Informatyczne 
Polskie Biuro ECDL 
Gimnazjum nr 49 im. S. Starzyńskiego w Warszawie. 

Konkursy:  

Zakończone 

ECDL:  

Aktualności  

Strona 23 

Praca PB ECDL w dniu 17 maja 

Informujemy, że w dniu 17 maja 2012 r. pracownicy Polskiego Biura ECDL pracują poza 
biurem, bez dostępu do Internetu i bez możliwości odbierania telefonów. Wszystkie pilne 
sprawy prosimy załatwiać w innym terminie. 

Za utrudnienia przepraszamy! 

ECDL:  
Aktualności  

 

Relacja z II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK?-TAK! 

We wtorek 8 maja 2012 roku, w całej Polsce, w 87 komisjach do II etapu konkursu  podeszło 
184 uczniów  odpowiadało na pytania w 2 edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Informatycznego TIK? – TAK! 
Komisje mieściły się w  certyfikowanych Laboratoriach ECDL. 
Dziękujemy  serdecznie zarówno Laboratoriom ECDL, jak i wspierających je Centrom 
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Egzaminacyjnym ECDL. Podziękowania składamy także  Dyrektorom Szkół, którzy udostępnili 
na czas konkursu   sale w swoich szkołach. 
Wyrazy uznania za aktywna pomoc i pracę w Komisji Konkursowej  należą 
się   egzaminatorom ECDL, którzy działali w całej Polsce i nadzorowali rozgrywki konkursowe. 

 
Poniżej zapraszamy do relacji z przebiegu Konkursu w rożnych miejscach Polski: 
Relacja z przebiegu konkursu w Chrzanowie: 
Punktualnie o godzinie 10, w certyfikowane laboratorium ECDL w Zespole Szkół nr 1 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie, w obecności przedstawicieli PTI Katarzyny Sroki 
oraz Brygidy Susuł  przybył pierwszy uczestnik konkursu Aleksander Potocki z 
Chrzanowa.  Początkowo nie zdradzał oznak zdenerwowania, ale już po naciśnięciu przycisku 
rozpocznij grę, był widocznie zdenerwowany. Pierwsze pytania sprawiły kłopot. Na kolejne 
odpowiedział prawidłowo i tak zakończył swoją grę z wynikiem 70ptk/100, co zapewniło mu 
miejsce w ścisłym finale. Gimnazjaliści przybyli o 10.30.  Jednym z nich był Wojciech 
Różowski, był wyraźnie niezadowolony. Po prawie 12 min gry oświadczył, że uzyskał tylko 50 
pkt, a liczył na więcej. Jak się okazało, uzyskany wynik  i tak zakwalifikował go do finału. 
Czekaliśmy już tylko na maturzystów. Był to dzień, w którym pisali egzamin z matematyki. 
Pełni maturalnej adrenaliny kolejni zawodnicy konkurs rozpoczęli  punktualnie. Po 
skończonym teście jeden z nich powiedział, że test konkursowy  był trudniejszy niż matura. 
Bezkonkurencyjny okazał się Piotr Lizończyk , który ze swoim wynikiem 72 pkt uplasował się 
na pierwszym miejscu w tabeli. 
 
Relacja z przebiegu konkursu w Krakowie: 
Zwycięzca II etapu na poziomie Szkół Podstawowych rozpoczął pracę w Krakowskim Centrum 
egzaminacyjnym przy ul. Smoleńsk 25 w Krakowie. Strategicznie odczekał, aż mniejsza grupa 
będzie pisać test i o 10:30 rozpoczął grę. Bartek Wacławik zrobił tylko 1 błąd – Komisja była 
pod wrażeniem wiedzy i tempa pracy ucznia klasy V Szkoły Podstawowej nr 113 w Krakowie. 
W sumie pisało ten etap 5 uczniów, którzy uplasowali się dosyć wysoko, jednak nie wszyscy 
będą mogli spotkać się w Warszawie. 
Gimnazjalistów KCE gościło aż 18 tu gimnazjalistów – z tej tury do finału również 
zakwalifikowało się 4uczniów: Konrad Makuch, uczeń zwycięskiego w TIK TAKu Gimnazjum 
nr 24 w Krakowie, Aleksander Marzec, Maciej Surówka – uczniowie Gimnazjum nr 16 w 
Krakowie oraz Łukasz Kalina uczeń Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z 
Nazaretu, szkoły, która otrzymała nagrodę w konkursie. 
Uczniowie ocenili ten etap za trudny, ale byli zadowoleni, że pisali w Komisjach „co dawało 
równe szanse dla wiedzy”. 
 
Laureatom serdecznie Gratulujemy 

ECDL:  

Aktualności  

 

https://old.ecdl.pl/category/ecdl/aktualnosci


Dzień Otwarty ECDL w Bieczu- Zakończenie szkolenia w ramach projektu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce” 

W piątek 20 kwietnia 2012 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi 
Królowej  Bieczu zostały wręczone certyfikaty uczniom, którzy ukończyli z sukcesem 
szkolenia w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.  W 
ramach tego projektu w roku szkolnym 2011/2012 w ZSZ Biecz realizuje się 17 form 
wsparcia, w tym kurs ECDL Start zakończony certyfikatem. Uczestniczyło w pierwszej edycji 
szkoleń 30 uczniów, acertyfikat ECDL Start uzyskało 21. 

W obecności Dyrektora szkoły mgr inż. Antoniego Mazura, koordynator projektu mgr 
Elżbiety Sarneckiej-Karp  oraz egzaminatorów KCE: Mariusza Roszak i Andrzeja Dyląga 
certyfikaty wręczyła Koordynator ECDL Beata Chodacka. 
Po części oficjalnej, korzystając z pięknej pogody został pokazany zabytkowy kościół i klasztor 
franciszkański w Bieczu. 
 
ECDL:  

Aktualności  

Dzień Otwarty ECDL w Miechowie- Podsumowanie przedostatniej edycji projektu 
"Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii 
informacyjnej" 

W dniu 19 kwietnia 2012. w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie odbyło się 
podsumowanie przedostatniej już edycji projektu "Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 
dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej". Projekt realizowany jest od kwietnia 
2008 roku na terenie województwa małopolskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w 
Krakowie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Ukończenie przez 
nauczycieli 80 godzinnego kursu stało się okazją do spotkania z przedstawicielami WUP w 
Krakowie na czele z kierownikiem projektu panią Stanisławą Klimczak. 
Gospodarzem uroczystości był burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski, a 
przedstawicielem Starostwa Powiatowego Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
Leonard Mazur. 

W zakończonej edycji na terenie powiatu miechowskiego działało 13 grup szkoleniowych, 
których uczestnikami było ok.150 nauczycieli z prawie wszystkich jednostek oświatowych 
powiatu miechowskiego. 
W spotkaniu wzięła udział koordynator ECDL w Małopolsce pani Beata Chodacka, członek 
zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Pani Koordynator gratulowała 
nauczycielom uzyskania Certyfikatu ECDL Start, które uroczyście zostały wręczone. Wielu 
uczestników szkoleń po tym spotkaniu postanowiło podejść do egzaminów, aby również 
ukończyć szkolenia z certyfikatem ECDL. 
W trakcie spotkania zgodnie stwierdzono, że realizacja szkoleń DZN jest doskonałym 
podłożem do wdrażania Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła, a 
uzyskany certyfikat ECDL Start pierwszym krokiem w kierunku e-nauczycieli. 

https://old.ecdl.pl/category/ecdl/aktualnosci


Ogromne podziękowania należą się grupie trenerów Krakowskiego Centrum 
Egzaminacyjnego, którzy z takim sukcesem poprowadzili zajęcia byli to: Małgorzata Kałwa, 
Urszula Stańczyk, Marek Pycia, Zbigniew Skrzypczyk, Piotr Wójcik, Wiesław Napora, Łukasz 
Blitek i Maciej Jakubowski. 
Serdecznie gratulujemy! 

Zapraszamy do obejrzenia galerii z wydarzenia pod adresem: 
http://www.ecdl.malopolska.pl/index.php?str=3&idg=42 

ECDL:  

Aktualności  

Zmiana w przyporządkowywaniu egzaminów ECDL Advanced w comiesięcznych raportach 

Informujemy, że od dnia 1 maja 2012 roku egzaminy ECDL Advanced w raportach 
CE będą zaliczane do konkretnego miesiąca po dacie oceny egzaminu, a nie jak do tej pory 
po dacie egzaminu. 

ECDL:  

Aktualności  

Kolejny artykuł o TIK-TAKu 

Zachęcamy do przeczytania  artytułu w internetowym magazynie edukacyjnym o naszym 
konkursie TIK?-TAK! 
http://2edu.pl/tik-tak-sie-bawi-tik-tak/dla-nauczycieli/ 

ECDL:  

Aktualności  

Wiosenne Spotkanie przy ECDLu 

17 kwietnia w Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, w 
ramach Dni Otwartych ECDL odbyło się spotkanie zorganizowane przez Oddział Górnośląski 
PTI i Koordynatora Regionalnego ECDL dla egzaminatorów i wszystkich zainteresowanych 
omawianą tematyką. 

Na wstępie Elżbieta Bawdur – Koordynator Regionalny ECDL – przywitała wszystkich oraz 
przekazała bieżące informacje o wydarzeniach w województwie śląskim. Następnie Jacek 
Pulwarski - Ogólnopolski Koordynator z Polskiego Biura ECDL - wprowadzi ł uczestników 
spotkania w tematykę nowych certyfikatów. Odpowiadał także na Państwa pytania związane 
z aktualną sytuacją oraz najbliższymi planami rozwoju ECDL w Polsce. 
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Gościem specjalnym spotkania był Łukasz Szczęsny ze Śląskiego Centrum Społeczeństwa 
Informacyjnego, który zaprezentował zasady realizacji pomysłów edukatorów, wskazał dobre 
praktyki pracy nad projektami, ich przekształcania na wnioski aplikacyjne oraz krótko omówił 
kilka konkursów, które będą ogłaszane w tym roku przez instytucje finansujące 
przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Na zakończenie spotkania został przeprowadzony konkurs z wiedzy o ECDL oraz omówiono 
możliwości jakie daje przetwarzanie informacji w chmurze w odniesieniu do potrzeb 
placówek oświatowych. 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving 
Licence) jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny 
egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i 
sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera. 

ECDL:  
Aktualności  

Dni Otwarte ECDL w Gazecie Metro 

We wtorek 17 kwietnia 2012 roku, w ogólnopolskiej gazecie Metro, ukazało się ogłoszenie 
dotyczące Dni Otwartych ECDL. 
To zaproszenie dla wszystkich chętnych do zapoznania się z ECDL, a także świetna okazja do 
wspólnej zabawy. W programie Dni Otwartych ECDL (16-20 kwietnia 2012) Centra 
Egzaminacyjne, Laboratoria i inni partnerzy ECDL organizują liczne konferencje, wykłady, 
pokazowe szkolenia ECDL, próbne egzaminy ECDL, a także konkursu z nagrodami. Można 
wygrać m.in. bezpłany egzamin ECDL. 
 
ECDL:  

Aktualności  

Zakończona rejestracja szkół w Konkursie TIK?-TAK! 

W dniu dzisiejszym tj. 18.04,2012 o godz 12:00 zakończona została rejestracja szkół w 
Konkursie TIK?-TAK! Szkoły, które nie przesłały jeszcze oświadczenia i nie mają w systemie 
gry aktywnych kont, mają czas dziś do godziny 14:00, aby przesłać skanem lub faxem 
oświadczenie. 

 

Przypominamy, że oryginał oświadczenia szkoły, zgodnie z regulaminem Konkursu, należy 
przesłać do Polskiego Biura ECDL do dnia 18.04.2012 (liczy się data stempla pocztowego). 
Nie przesłanie oryginału oświadczenia w terminie oznacza dyskwalifikacje szkoły. 
Oświadczenia uczniów przechowuje szkoła. 

ECDL:  

https://old.ecdl.pl/category/ecdl/aktualnosci
https://old.ecdl.pl/category/ecdl/aktualnosci


Aktualności  

Podsumowanie Małopolskiego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów  

Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Informatycznego od kilku lat obejmuje 
patronatem merytorycznym Małopolski Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów. 
 
4 kwietnia b.r. w nowo oddanym budynku Katedry Informatyki Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie odbyło się podsumowanie kolejnej edycji Małopolskiego Konkursu 
Informatycznego dla gimnazjalistów. W uroczystości wzięli udział między innymi Małopolski 
Wicekurator Oświaty Pan Grzegorz Baran i starszy wizytator Małopolskiego Kuratorium 
Oświaty Jan Pawłowski, który pełnił jednoczenie funkcję Przewodniczącego Komisji 
Wojewódzkiej Konkursu. Informacje o konkursie przekazał Jerzy Kogut -wiceprzewodniczący 
Komisji  Wojewódzkiej. 

Ze strony władz AGH uroczystość uświetnili: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński (członek 
PTI) -  Kierownik Katedry Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji oraz prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Boryczko - zastępca Kierownika Katedry. Z ramienia Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego, które objęło patronat nad Konkursem, w gali wzięli udział: Jacek Niwicki - 
wiceprezes Oddziału Małopolskiego PTI oraz Beata Aka Chodacka - członek Zarządu 
Głównego PTI. 
 
Podczas gali wyróżniono 20 najlepszych uczniów wraz z ich opiekunami z małopolskich 
gimnazjów, którzy zdobyli w konkursie tytuł laureata. Gratulacje i podziękowania przekazano 
osobom zaangażowanym w prace konkursowe: wiceprzewodniczącemu Jerzemu Kogutowi, 
dyrektorowi ZSTI Andrzejowi Dębskiemu, który już od wielu lat jest autorem zadań 
konkursowych oraz Beacie Chodackiej. 

Zapraszamy do obejrzenia Galerii>> 

ECDL:  

Aktualności  

Strona 24 

DNI OTWARTE ECDL 

Serdecznie Zapraszamy na DNI OTWARTE ECDL w terminie 16 – 20 KWIETNIA 2012  
Dni Otwarte ECDL odbywają się pod patronatem: Ministra Edukacji Narodowej. 
W programie m.in. wykłady, konferencje, szkolenia, pokazowe egzaminy, konkursy z 
nagrodami i wiele, wiele innych.  

ZAPRASZAMY 

• Polskie Biuro ECDL – Warszawa 22 838 47 05 wew. 28 
• BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej - Łódź 42 633 68 99 

https://old.ecdl.pl/category/ecdl/aktualnosci
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.315696425164302.74705.173719009362045&type=1
https://old.ecdl.pl/category/ecdl/aktualnosci


• Krakowskie Centrum Egzaminacyjne przy BIŚ Computers - Kraków  12 292-78-90 wew.21 
• SOFTRONIC Sp. z o.o. – Poznań (61) 865 88 40, Warszawa – 22 628-01-21 
• Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie - Szczecin 91 448 00 21 
• Śląskie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne KISS - Katowice 32 251 98 11 
• Unizeto Technologies S.A. – Lublin 81 53 66 970 
• A. Cichocki Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne - Grajewo 501 074 
097 
• Uniwersytet Szczeciński- Centrum Transferu Wiedzy i Technologii - Szczecin 501 072 951 
• Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego – Słupsk 59 842 32 28 
• Wyższa Szkoła Finansów i Prawa – Bielsko-Biała 33 829-72-16 
• Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli - Mielec 505 105 625 
• Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała 33 812 53 52 
• Centrum Szkoleń i Innowacji – Lublin 81 534 60 98 
• Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie - Sopot 58 551 00 11 
• TECHPAL Sp. z o.o. - Olsztyn 89 542-98-21 
• Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - Katowice 

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polskie Biuro ECDL 

ECDL:  

Aktualności  

Wiosenne spotkanie przy ECDL-u 

Zapraszamy serdecznie Wszystkich Egzaminatorów, a także wszystkich zainteresowanych na 
Wiosenne Spotkanie przy ECDL-u w dniu 17 kwietnia w godz. 16-18 w sali Śląskiej Wyższej 
Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach przy ul. Krasińskiego 2. 

Ogólnopolski Koordynator Jacek Pulwarski z Polskiego Biura ECDL wprowadzi w tematykę 
nowych certyfikatów ECDL, które pojawią się w systemie certyfikacji ECDL. Odpowie na 
Państwa pytania związane z aktualną sytuacją oraz najbliższymi planami ECDL w Polsce. 
 
Gościem specjalnym spotkania będzie pan Łukasz Szczęsny kierownik zespołu ds. rozwoju 
kapitału ludzkiego ze Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, który przygotuje 
ważne informacje o możliwościach pozyskania środków na projekty związane z ECDL. Będzie 
można uzyskać wiele cennych informacji dotyczących tworzenia projektów i pisania 
wniosków, pomocy w uzyskaniu dofinansowania oraz informacji o najbliższych planach 
województwa w zakresie konkursów. Temat wystąpienia "Jak finansować pomysły 
edukatorów ICT". 
 
Andrzej Mróz starszy wizytator z Kuratorium Oświaty w Katowicach udzieli 
wszelkich  informacji dotyczących przedsięwzięć związanych z ICT w szkołach. 
  
Zachęcam szczególnie serdecznie do udziału w spotkaniu organizowanym w ramach 
Otwartych Dni ECDL, gdyż członkowie Zarządu Górnośląskiego PTI przygotowali dla Państwa 
interesujące atrakcje. Będzie można otrzymać między innymi vouchery na bezpłatne 
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egzaminy ECDL. 
  
Prosimy o elektroniczne lub telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu. 
  
Organizatorem spotkania są: 
Oddział Górnośląski PTI 
Koordynator Regionalny ECDL 
Elżbieta Bowdur 
  

ECDL:  

Aktualności  

Cyfrowa Szkoła- zapraszamy do współpracy 

CyfrowaSzkoła.pl to platforma e-learningowa realizująca ideę social learning, dzięki której 
każdy może dzielić się swoją wiedzą w formie profesjonalnie wykonanych szkoleń. W 
serwisie szkoły internetowej znajdują się materiały edukacyjne z zakresu wiedzy szkolnej, 
specjalistycznej i hobbystycznej, przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych. 

CyfrowaSzkoła.pl powstała w grudniu 2011 r. i jest współfinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach POIG 8.1. 
 
Szkoleniowcem serwisu CyfrowaSzkoła.pl może zostać każdy internauta z odpowiednim 
zasobem wiedzy w danej dziedzinie. Partnerami są również firmy szkoleniowe, które chcą 
dotrzeć do większej liczby odbiorców. Zanim jednak kursy on-line na dobre zagoszczą na 
platformie są wcześniej sprawdzane przez recenzenta pod kątem zawartości merytorycznej i 
przystępności prezentowanej wiedzy dla określonej grupy odbiorców. W związku ze 
współpracą podjętą z PTI materiały dotyczące treści ECDL będą recenzowane przez 
wskazanych przez PTI recenzentów. 
 
- Cyfrowa szkoła, na tle innych serwisów e-learningowych, wyróżnia się otwartą strukturą, 
dzięki której społeczność internetowa może dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami za 
pośrednictwem najnowszych technologii. Social learning jest w Polsce nowością, lecz jak 
wynika z naszych obserwacji, szybko zyskuje wielu nowych zwolenników – zarówno po stronie 
osób poszerzających horyzonty wiedzowe, jak i tych, którzy chcą uczyć innych – wyjaśnia 
Grzegorz Bośko, pomysłodawca i właściciel serwisu CyfrowaSzkoła.pl. 
 
Serwis oferuje zarówno płatne, jak i darmowe szkolenia. Kursy są dostępne po 
wcześniejszym zalogowaniu się na swoje konto w portalu CyfrowaSzkoła.pl. Po zrealizowaniu 
programu każdy uczestnik może wystawić ocenę przy poszczególnym kursie, która będzie 
widoczna dla pozostałych internautów.  
 
Tworzenie multimedialnych szkoleń w platformie CyfrowaSzkoła.pl nie wymaga od 
użytkownika znajomości zaawansowanych technologii informatycznych: 
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- Nasz serwis zapewnia szkoleniowcom prosty w obsłudze program, który umożliwia szybkie 
generowanie treści. Aby materiały edukacyjne były prezentowane w atrakcyjnej formie, 
radzimy również, w jaki sposób należy przygotować szkolenie – mówi Grzegorz Bośko z 
CyfrowaSzkoła.pl. 
 
Autor kursu samodzielnie ustala okres trwania licencji, dzięki której klient będzie mógł 
korzystać z zakupionych materiałów. Podobnie jest z ceną szkolenia – tą wyznacza jego 
twórca. 
  

ECDL:  

Aktualności  

 

Konkurs TIK?-TAK! - termin rejestracji szkół  

 

 

Etap szkolny Konkursu rozpoczyna się 16 kwietnia 2012r. W związku z tym rejestracja szkół 
możliwa będzie do dnia 18.04.2012r. do godziny 12.00. Po tym terminie nastąpi zamknięcie 
możliwości rejestracji nowych szkół do Konkursu. 

Placówki, które zarejestrują się w dniu 18.04.2012r. zobowiązane są do wysłania 
faxem  oświadczenia w dniu 18.04.2012r. do godz. 14.00, a oryginału do Biura ECDL z datą 
stempla pocztowego: 18.04.2012r. 

Wszystkie oryginalne oświadczenia muszą być dostarczone do biura ECDL do dnia 
18.04.2012r. – liczy się data stempla pocztowego. 

Placówki, które nie prześlą oryginalnych oświadczeń, będą traktowane jako „nie 
potwierdzone”, co oznacza brak możliwości udziału w Grze. 
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ECDL:  

Aktualności  

Liczą się umiejętności – zawody zespołowe Super@dmin 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem o II Warmiosko-Mazurskich Zespołowych 
Zawodach w Administrowaniu Sieciami i Systemami Operacyjnymi „super@dmin”, 
zorganizowanymi przez Wydział Informatyki i Ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i 
Ekonomii w Olsztynie (http//wsiie.olsztyn.pl), przy wsparciu Kuratorium Oświatyw Olszynie. 

Szczegóły 

ECDL:  
Aktualności  

Odrzuć stereotypy – zostań informatyczką 

W najbliższy piątek 30 marca uczennice małopolskich szkół ponadgimnazjalnych będą miały 
okazję spotkać się z aktywnymi zawodowo informatyczkami i doktorantkami informatyki, 
które przedstawią im możliwości rozwoju oraz samorealizacji, jakie stwarza studiowanie tego 
kierunku. 
Spotkanie zatytułowane: „It’s UP to Girls” zostanie zorganizowane przez Katedrę Informatyki 
i Metod Komputerowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest ono elementem 
akcji „Odrzuć stereotypy – zostań informatyczką”, realizowanej w ramach projektu „Ku 
przyszłości – zwiększenie liczby absolwentów informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego w 
Krakowie” (kierunki zamawiane, projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej). 

 
Podczas spotkania planowana jest m.in. dyskusja na temat stereotypów związanych z 
kobietami i kierunkami studiów oraz zawodami, w których mogą się realizować. 
 
Spotkanie objęte zostało patronatem Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego i zostanie otwarte przez vice-prezes Oddziału, dr Małgorzatę Żabińską. 
 
Zobacz program i stronę projektu. 

Rejestracja uczestników odbywa się on-line. 
 
Dodatkowych informacji na temat spotkania udziela koordynator merytoryczny projektu 
Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz, e-mail: agnieszkagp@gmail.com, tel: 604 275 737. 
 
Zapraszamy! 

ECDL:  

Aktualności  
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Pierwszy wywiad o konkursie TIK?-TAK! 

Zachęcamy do przeczytania artykułu o naszym konkursie w internetowym magazynie 
edukacyjnym http://2edu.pl/patronat-konkurs-informatyczny-%E2%80%9Etik-tak/dla-
nauczycieli/ 

ECDL:  
Aktualności  

Ruszyła rejestracja szkół i uczniów do Konkursu TIK?-TAK! 

W poniedziałek 26 marca 2012 r. ruszyła rejestracja szkół i uczniów 
do Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK?-TAK! 
Rejestracja dostępna jest na stronie: http://tik-tak.cloudia.pl/rejestracja 
 
Zachęcamy do wspólnej zabawy!!! 

Konkursy:  
Zakończone 
ECDL:  
Aktualności  

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 

23 marca 2012 r. zapraszamy do Zespołu Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie 
na obchody VI Ogólnopolskiego Spotkania Uczniów i Nauczycieli Szkół Łączności 
odbywające się pod honorowym patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego w 
ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. 

W programie obchodów m. in.: Turniej Wiedzy Telekomunikacyjnej, referaty 
okolicznościowe Profesora Politechniki Warszawskiej i Naszych Uczniów, wystapienie 
Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL - Jacka Pulwarskiego, stoiska firm telekomunikacyjnych, 
stoisko ECDL, program artystyczny, zwiedzanie pracowni specjalistycznych. 
 ECDL:  

Aktualności  

ECDL na XV Łódzkich Targach Edukacyjnych 

W dniach 15 – 17 marca 2012 r. w Nowym Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w 
Łodzi odbywały się XV Łódzkie Targi Edukacyjne. Patronatem honorowym targi objęli: 
Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Łódzki, Prezydent Miasta Łodzi, Łódzki Kurator 
Oświaty, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. 

Na targach zaprezentowało się blisko 180 wystawców – w tym: szkoły publiczne i 
niepubliczne, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły policealne, szkoły wyższe, szkoły 
zawodowe, zagraniczne szkoły wyższe oraz placówki kształcenia pozaszkolnego, szkoły dla 
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dorosłych i placówki szkolenia kursowego (kursy zawodowe), ośrodki szkoleniowe i doradcze 
– kształtowanie ścieżki kariery, ośrodki doradztwa personalnego, poradnie i placówki 
specjalistyczne, szkoły językowe, producenci pomocy dydaktycznych i specjalistycznych 
pomocy do terapii pedagogicznej, wydawnictwa edukacyjne. 

Targom towarzyszyły konferencje oraz wykłady, seminaria i warsztaty. Dla seniorów 
przygotowano warsztaty z podstaw obsługi komputera. 
W trakcie Targów uczniowie mogli wziąć udział w konkursach. Organizatorzy szczególny 
nacisk kładli na promocję szkolnictwa zawodowego. Dzięki ofertom łódzkich szkół średnich, 
zawodowych, policealnych, wyższych oraz propozycjach placówek kształcenia kursowego 
uczniowie, absolwenci mogli uzyskać pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu, który 
zgodny będzie z ich zainteresowaniami, predyspozycjami, a także da gwarancję na 
znalezienie dobrej pracy. 

Polskie Towarzystwo Informatyczne wraz z Koordynatorem Regionalnym-region Łódź 
promocję idei ECDL realizowało poprzez zorganizowanie na stoisku nr 56 punktu 
konsultacyjno-informacyjnego ECDL, na którym biuro Koordynatora Regionalnego ECDL- 
Łódź oraz egzaminatorzy udzielali odpowiedzi na liczne pytania. Dużym powodzeniem 
cieszyły się konkursy związane z tematyką ECDL. Do wyboru były krzyżówki, wykreślanki lub 
rebusy. Za prawidłowe rozwiązanie czekały losowania upominków zawierających różnorodne 
gadżety ECDL. 

Podczas targów dostępne były również materiały informacyjne, dotyczące 
międzynarodowych certyfikatów ECDL Start, e-Citizen, ECDL Core, ECDL-Advanced, ECDL 
WebStarter, ECDL CAD, e-Guardian, ECDL EPP GIS. 
Biuro KR w Łodzi przekazywało wszelkie informacje przyczyniające się do promocji i 
popularyzacji idei ECDL. Szkoły i placówki edukacyjne zachęcano do tworzenia laboratoriów 
ECDL i wzięcia udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK?-TAK! 
realizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. 

ECDL:  
Aktualności  
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