PROJEKT KLASA Z ECDL

Zapraszamy wszystkie szkoły zwłaszcza gimnazjalne i ponadgimnazjalne z województwa
łódzkiego do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie Klasa z ECDL.
Projekt KLASA z ECDL pozwala przygotować uczestników do zdobycia uznanego na całym
świecie certyfikatu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), a tym samym
do rozwoju niezbędnych w dzisiejszym społeczeństwie podstawowych umiejętności
cyfrowych.

Korzyści z przystąpienia do programu KLASA z ECDL:
? dla uczniów:
? standaryzacja i uporządkowanie umiejętności komputerowych zgodnie z europejskim,
wypracowanym od ponad 20 lat standardem
? przygotowanie do zdobycia potrzebnego na dalszych etapach kształcenia oraz na rynku pracy
certyfikatu ECDL
? możliwość zdobycia certyfikatu ECDL w sprzyjających warunkach (cena egzaminów ulgowych
jest dla uczniów w programie dodatkowo obniżona o 10% np. za egzaminy z grupy
podstawowej B1, B2, B3, B4, S1, S2, S3, S7, S9)
? wymiana wiedzy i umiejętności z rówieśnikami z innych szkół biorących udział w projekcie
? udział i współpraca w ramach projektów, akcji czy konkursów organizowanych w projekcie
? dla szkoły i nauczycieli:
? założenie edukacyjnego laboratorium ECDL w szkolnej pracowni komputerowej
? korzystanie ze znaków firmowych ECDL na stronach szkoły, folderach i innych materiałach
? możliwość zaproponowania uczniom ciekawej i atrakcyjnej formy dodatkowego rozwoju
? możliwość współpracy ze szkołami biorącymi udział w przedsięwzięciu - wymiana doświadczeń,
rozwój, rywalizacja, wspólne projekty
? możliwość zdobycia uprawnień egzaminatora ECDL dla nauczyciela informatyki
? pomoc i wsparcie ze strony Koordynatora Regionalnego ECDL w regionie
? dostęp do materiałów ćwiczeniowych opracowanych przez PTI
? dla nauczycieli, którzy nie są egzaminatorami ECDL, a chcieliby nimi zostać przysługuje 50%
zniżki na szkolenie dot. nadaniu uprawnień egzaminatora ECDL
Ogólne ustalenia programu KLASA z ECDL
Szkoła podpisuje umowę partnerstwa w projekcie KLASA z ECDL w oparciu o
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poniższe ustalenia
Ø Zgłoszenie Szkoły do programu odbywa się poprzez formularz: http://klasa.eecdl.pl/
? Klasy realizują program zgodny z podstawą programową, poszerzony o treści wynikające z
sylabusa certyfikacji ECDL, stwarzając uczniom możliwość przygotowania do egzaminów
? Nauczyciel otrzymuje wsparcie od Koordynatora Regionalnego ECDL w zakresie organizacji
egzaminów ECDL
? Pracowania informatyczna w szkole uzyskuje nieodpłatnie status Laboratorium Edukacyjnego
ECDL.
? Informacje o udziale klas w programie znajdują się na stronie internetowej szkoły lub innych
materiałach informacyjnych.
? Informacja o udziale szkoły w projekcie „Klasa z ECDL” znajduje się na stronie ECDL.
? Szkoła otrzymuje prawo do korzystania z logotypów: Klasa z ECDL, ECDL i PTI.
? Nauczyciel informatyki ma możliwość zdobycia certyfikatu egzaminatora ECDL.
? Uczniowie biorą udział w konkursach informatycznych, projektach..
? Klasa otrzymuje patronat merytoryczny nad realizacją programu informatyki z PTI.
? Nauczyciel otrzymuje wsparcie w ramach organizacji konkursów informatycznych na szczeblu
szkolnym, miejskim lub regionalnym.
? Uczniowie i nauczyciele mogą współpracować na różnych płaszczyznach, dzieląc się
doświadczeniami i pomysłami z innymi uczniami i nauczycielami z klas z ECDL, biorących
udział w programie.
? Udostępnione zostaną kontakty do szkół w innych krajach europejskich realizujących podobne
programy.
? Szkoły współuczestniczą w organizacji i obchodach Dni Otwartych ECDL.
? Dla szkół ponadgimnazjalnych istnieje propozycja przystąpienia do certyfikacji ECDL Advanced.
? Szkoły, w których uczniowie zdobywać będą certyfikat ECDL, posiadać będą Laboratorium
ECDL otrzymają Certyfikat “Klasa z ECDL”.
? Kwalifikacje informatyczne weryfikowane certyfikacją ECDL są bardzo szerokie i wachlarz
możliwości również. Dlatego każdy nauczyciel może wybrać dowolną liczbę modułów do
realizacji, jak i wybór. Propagujemy ECDL Profile.
W PRZYPADKU PYTAŃ SŁUŻYMY POMOCĄ POD NUMEREM TELEFONU 603650065 ORAZ
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ADRESEM MAILOWYM biuro-krlodz@ecdl.pl
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