Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu w dniu 21.09.2018 podpisał z Polskim
Towarzystwem Informatycznym umowę partnerstwa w Programie KLASA z ECDL w oparciu o poniższe ustalenia:


Klasy realizują program nauczania zgodny z podstawą programową, poszerzony o treści wynikające z sylabusa
certyfikacji ECDL, stwarzając uczniom możliwość przygotowania się 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 wszystkich chętnych (w szczególności uczniów szkół ponadgimnazjalnych) istnieje możliwość przystąpienia do
certyfikacji ECDL Advanced.



Szkoły, uczestniczące w Programie otrzymają Certyfikat “KLASA z ECDL”.

Czym jest certyfikat ECDL i dlaczego warto go mieć?
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence – ECDL) to europejski standard
umiejętności komputerowych, opracowany i stale aktualizowany w oparciu o badania wymagań pracodawców. Niezbędny,
aby młodych ludzi dobrze przygotować do wejścia na rynek pracy, ale też dobrze przygotować do czynnego uczestnictwa w
życiu codziennym.
Zdobywając odpowiedni certyfikat ECDL przedstawiasz pracodawcy swoje kompetencje komputerowe potrzebne w pracy
zawodowej.
Więcej informacji uzyskasz u nauczyciela informatyki oraz na stronach ECDL

