Dni Otwarte ECDL 2020 rok 23-29 marca – Centrum Egzaminacyjne ECDL PL-CE0066
Wzorem lat ubiegłych Centra i Laboratoria Egzaminacyjne ECDL otwierają swoje podwoje dla osób
zainteresowanych Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych.
Program:
Dzień i
godzina

Partner

Program

Osoba

27.03.2020r.
piątek
10:15‐12:00

Uniwersytet
Szczeciński
Wydział Ekonomii,
Finansów i
Zarządzania
Centrum Transferu
Wiedzy i Technologii
ul. Mickiewicza 64
71‐101 Szczecin

LAB ECDL sala 09A
‐ Możliwość przystąpienia do egzaminu próbnego ECDL
‐ Prezentacja nt ECDL, „ECDL – certyfikat z informatyki dla
każdego”
‐ Korzyści z posiadania Europejskiego Certyfikatu
Umiejętności Komputerowych
‐ Konkurs (test) nt. ECDL i podstaw informatyki (z nagrodami)
‐Procedury przystąpienia do egzaminu ECDL
‐ zakładanie kont w systemie, możliwość zdawania
egzaminów
‐ ulotki, gadżety
‐ reklama Dni Otwartych na stronie i telewizorze Wydziału

Mirosław
Zajdel

23‐28.03.20r

ZS nr 2 w Stargardzie
Os. Zachód B15
73‐110 Stargard

LAB ECDL 0157

Grzegorz
Radliński

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konkursy tematyczne
Egzaminy próbne ECDL
Egzaminy ECDL
Zabawy tematyczne
Prelekcje
Konkurs na najbardziej praktyczny wydruk 3D

Udział wezmą uczniowie i pracownicy szkoły oraz
uczniowie z innych szkół.
23‐28.03.20r

Społeczna Szkoła
Podstawowa nr 1
Społecznego
Towarzystwa
Oświatowego w
Szczecinie
ul. Tomaszowska 1
71‐671 Szczecin

LAB ECDL 1061
Oprawa medialna:
- przygotowanie gazetek szkolnych,
- informacja o ECDL-u na szkolnej witrynie,
- informacja z wydarzeń realizowanych w szkole na bieżąco
na szkolnym fanpagu.
Spotkania i konkursy:
- 2 spotkania dla klas czwartych - podstawowe informacje o
certyfikacie zakończone krótkim "ECDL-owym Quizem"
- 3 spotkania dla klas piątych - informacje o Klasie z ECDL,
prezentacja exe-booków, na podsumowanie - Szkolny Test
Informatyczny,
- 3 spotkania dla klas szóstych (prowadzone przeze mnie i
szóstoklasistów, którzy aktualnie są w trakcie zdobywania
certyfikatu), na których postaramy się przekazać co uczeń
powinien wiedzieć i umieć aby zdobyć certyfikat ECDL
BASE. Na podsumowanie dla wszystkich chętnych Barometr Kompetencji.

Przemysław
Stecewicz

W klasach młodszych:
- Komputerowy Mistrz Mnożenia i Dzielenia Klas Trzecich
(eliminacje w klasach a potem rozgrywka finałowa)
- Witamy w Interlandii - Asy Internetu (klasy II-IV)
Dla wszystkich chętnych uczniów z klas 4-5 i 6-7 (dwa
poziomy) konkurs na krótki wiersz nawiązujący do tematu
"NIE dla HEJTU"
W godzinach popołudniowych dla chętnych uczniów z klas
piątych i szóstych - egzamin z modułu B2 (Podstawy pracy w
sieci)
Informacje o Tygodniu Informatycznym i Dniach Otwartych
ECDL będą szeroko rozpropagowane w naszej szkole
(plakaty, ulotki, gazetka ścienna przed pracownią). Przebieg
Dni Otwartych znajdzie również odzwierciedlenie na
szkolnej witrynie (sto.szczecin.pl) i szkolnym fanpagu
(https://www.facebook.com/STOSzczecin/).
24 lub 26 lub
27.03.20r.
środa
16:00‐19:00

Pałac Młodzieży
ul. Bogusława II 2
75‐057 Koszalin

Pałac Młodzieży PL‐LAB0281
‐ propagowanie idei ECDL (pogadanka ‐ korzyści płynące z
posiadania kompetencji informatycznych, które potwierdza
Certyfikat ECDL.)
‐ rozwiązywanie testów próbnych
‐ programowanie OZOBÓW
‐ dla chętnych możliwość zdania egzaminów ECDL
‐ dla chętnych Barometr Kompetencji

Artur
Kaczmarek

