
 
 

      
 

 
Certyfikacja umiejętności informatycznych nauczycieli 

 
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL 

 

Szanowni Państwo 
 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt 

„Nauczyciel jutra – doskonalenie ICT z certyfikatem ECDL”.  

Zajęcia dydaktyczne obejmują 80 godz. zajęć stacjonarnych oraz 80 godz. 

zajęć w formie e-learningu (w tym 10 godz. z trenerem) w zakresie:  

 

1) Podstawy technik informatycznych    

2) Użytkowanie komputerów 

3) Przetwarzanie tekstów     

4) Arkusze kalkulacyjne 

5) Bazy danych      

6) Grafika menedżerska i prezentacyjna 

7) Usługi w sieciach informatycznych 

oraz na platformie e-learningowej moduł multimedia w dydaktyce.  

 

Zajęcia stacjonarne planowane są w okresie wrzesień 2010-

czerwiec 2011 w trybie wieczorowym w grupach 16 osobowych, 

1 raz w tygodniu po 4 godziny.  

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć w wybranej szkole 

w województwie łódzkim w przypadku zebrania grupy. Dla tych szkół 

przewidziano opłatę za wynajem pracowni komputerowej.  

Realizacja zajęć w szkołach jest szansą na bezpłatne 



certyfikowanie wybranych pracowni komputerowych jako certyfikowanych 

Edukacyjnych Laboratoriów Egzaminacyjnych ECDL, w których egzaminy zdawać 

mogą również uczniowie szkoły. 

Uczestnicy otrzymują na własność 7 podręczników rekomendowanych przez 

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) do wykorzystania na zajęciach ECDL. 

Każdy uczestnik przystępuje do 4 wybranych egzaminów ECDL, których zdanie 

pozwala na uzyskanie certyfikatu ECDL START (nie wymagają dodatkowej opłaty).  

 

Szkolenia kierowane są do nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych, 

którzy zgodnie z zapisami w podstawach programowych innych przedmiotów 

zobligowani będą do wykorzystywania technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych (TIK) w swoim warsztacie pracy. 

  

Wartość certyfikatu ECDL, jako standaryzowanego narzędzia oceny 

umiejętności informatycznych została również potwierdzona przez Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w poniższym rozporządzeniu: 

 

 

 

 

Zajęcia poza przygotowaniem do egzaminów służyć mają nabyciu 

umiejętności wykorzystania technologii informacyjnych w pracy nauczyciela. 



Szkoły zainteresowane projektem lub współpracą w zakresie ECDL, 

tworzeniem Certyfikowanych Edukacyjnych Laboratoriów Egzaminacyjnych ECDL 

zapraszam do kontaktu osobistego. Chętnie do Państwa przyjadę i przedstawię 

procedury oraz korzyści wynikające z ECDL. 

 

Koordynatorem projektu jest Regionalny Koordynator ECDL Regionu Łódzkiego. 

 

Projekt realizuje ośrodek szkoleniowy od 2000r. związany 

z ECDL, pierwsze w Łodzi i drugie w Polsce Centrum 

Egzaminacyjne ECDL (PL-CE0002), współpracujący z ponad 

20 certyfikowanymi Laboratoriami Edukacyjnymi i Komer-

cyjnymi ECDL oraz ponad 30 egzaminatorami. 

 

 
 

 Zajęcia w Łodzi odbywać się będą przy ulicy Wólczańskiej 210 (lub w szkole 

zainteresowanej współpracą). 

Odpłatność (pokrywa nauczyciel lub szkoła lub organ prowadzący): 363,55 zł/osoba  

 

Zapisy i informacje 
 

BROst Centrum Edukacji 
i Technologii Komputerowej 

90-531 Łódź, ul. Wólczańska 210 
 

tel. 42 633-68-24,  42 633-68-99,  605 29 68 29 

  
e-mail: centrum@brost.pl 
 

Koordynator projektu 
Beata Ostrowska  

 
 


