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E-kompetencje:
cyfrowe – ale jakie?
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MISJA

Współpracujący z podobnymi 
inicjatywami w Unii Europejskiej i krajach 

Europy Wschodniej klaster, integrujący 
działania przedsiębiorstw, 

wyspecjalizowanych organizacji oraz 
instytucji publicznych 

w celu rozwoju nowoczesnych, 
innowacyjnych produktów i usług 

szkoleniowo-edukacyjnych,
zaspakajających potrzeby sektorów 

prywatnego i publicznego.  

Misją Północno-Wschodniego 
Klastra Edukacji Cyfrowej jest 

zbudowanie ośrodka 
kompetencji w zakresie edukacji 

cyfrowej, oddziaływującego w 
skali ogólnopolskiej, 

opierającego swe działania na 
biznesowej współpracy 

przedsiębiorców,  instytucji i 
organizacji świadczących usługi  

cyfrowe, wzmacniającego 
potencjał innowacyjny i 

konkurencyjności województwa 
podlaskiego, a także 

przyczyniającego się do rozwoju 
regionalnego sektora usług 
turystyczno-rekreacyjnych. 

Stworzenie nowoczesnego, konkurencyjnego, 
aktywnie rozwijającego się środowiska 

edukacyjnego technik cyfrowych łączącego
nowoczesną infrastrukturę, szeroką i 

dostosowaną do potrzeb klientów ofertę 
programową, wysoki poziom merytoryczny, 

efektywną metodykę z atrakcyjnymi usługami 
komplementarnymi (w tym hotelarskimi, 

gastronomicznymi i rekreacyjnymi) i 
wykorzystującego dla przyciągnięcia klientów 
przygraniczne położenie i turystyczne walory 

Regionu.

WIZJA

CEL MISJA

Okres realizacji projektu: 

1.01.2010 - 30.06.2015



Cele strategiczne
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CEL STRATEGICZNY I: ROZWÓJ BIZNESOWY KLASTRA I ZAPEWNIENIE MU
ROLI KRAJOWEGO CENTRUM EDUKACJI CYFROWEJ

Opracowanie oferty KEC oraz wdrożenie zintegrowanego systemu jej rozwoju,
sprzedaży i promocji w latach 2010-2015, w ramach strategicznej współpracy
KEC z PNTPW, zapewniającej odpowiednie dla celów biznesowych KEC
wykorzystanie tworzonej infrastruktury Parku, w szczególności infrastruktury
teleinformatycznej.

CEL STRATEGICZNY II: WZMOCNIENIE POTENCJAŁU WIEDZY KLASTRA I
POGŁĘBIANIE WEWNĘTRZNEJ ZDOLNOŚCI PARTNERÓW KLASTRA DO
WSPÓŁPRACY

Budowa kanałów transferu wiedzy do i pomiędzy partnerami KEC,
zapewnienie mechanizmów poszerzania i wzmacniania potencjału
kompetencji dziedzinowych partnerów Klastra oraz nawiązanie współpracy
Klastra z analogicznymi strukturami w krajach członkowskich UE oraz
EuropyWschodniej

CEL STRATEGICZNY III: KREOWANIE NOWOCZESNEGO WIZERUNKU
KLASTRA JAKO POLSKIEGO CENTRUM KOMPETENCJI CYFROWYCH

Promocja i marketing produktów i usług Klastra w powiązaniu z promocją KEC
jako pierwszego w Polsce centrum kompetencji w zakresie edukacji cyfrowej
dorosłych



Wkrótce rusza nasz portal



Przestrzenie robocze
- miejsca online dla zespołów 

i projektów

Komunikowanie 

się

Przesyłanie

wiadomości

Kalendarz

e

Kontakt

y

Dokumenty, prezentacje, 

arkusze kalkulacyjne

E-mail

Spotkania online 
i konferencje webowe

Fonia i Video

Wiedza

Komunikator

mobilny

Komunikator i 
współdzielenie plików

Telefonia i 

konferencje audio

Zarządzanie 

treścią i 

aplikacje

Linki do aplikacji

Redagowanie i zarządzanie 
treścią serwisów WWW

Strona 

główna

Blogi
- prezentuj własne pomysły

i ucz się od innych 

Społeczności
- współpracuj z ludźmi o podobnych 
zainteresowaniach i doświadczeniu

Wiki
- współtworzenie treści www

Powiązania

i sieci
Zakładki

- zapisuj, współdziel, 
odkrywaj

Pliki
- publikuj, współdziel i odkrywaj 
dokumenty, prezentacje, obrazy

i wiele innych

Praca zespołowa
I zarządzanie zasobami

informacji

Aplikacje

specjalistyczne

Mobilne społeczności
-twój zespół zawsze przy tobie

M

RSS
- bądź na bieżąco

Integracja

portalu

Personalizuj 

swoje strony 

www

Portlety

- wybierz które 

potrzebujesz

Konektory
- podłącz się do 

źródeł informacji

Biblioteki informacji

Portal

Profile

i wyszukiwanie osób

Działania i projekty

`

Wzorce zawartości
I dokumentów

Współpraca

Aktywności
- zorganizuj swoją 

pracę

 

Użytkownicy

E-Learning

zdobywanie i 

aktualizacja wiedzy

Członkowie
klastra

C

Zarejestrowani

U

Kursanci
E-Learningu

C

Anonimowi

C

Urządzeni

a mobilne

Platforma portalowa 
Północno- Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej
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Kompetencje cyfrowe
 coraz ważniejsza determinanta

rozwoju społecznego i gospodarczego Polski
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Polska2030          

– M. Boni 
10.X.2010 

Jakość  i wysoki 
poziom kompetencji 
cyfrowych jest dziś 

ważnym 
wskaźnikiem 
rozwoju kraju 

Dorośli Polacy wykluczeni 
cyfrowo nie zbudują gospodarki  

wiedzy  - już dziś ograniczają  
wzrost konkurencyjności 

gospodarki     i poziom 
innowacyjności  transformacji 

państwa 

W 2020 roku  
wykonywanie 90% 

zawodów będzie 
wymagało                                      

e-kompetencji               
[Empirica, 2010]



dostępność 
wykwalifikowanej siły 

roboczej na rynku pracy

wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw w skali 

lokalnej i globalnej

wzrost innowacyjności 
wyrobów i usług

ograniczenie kosztów i 
podniesienie jakości

kreowanie nowych 
produktów i usług oraz 

nowych rynków

podniesienie  jakości 
zarządzania  i efektywności 

ekonomicznej 
przedsiębiorstw

Upowszechnienie i rozwój kompetencji cyfrowych na potrzeby e-biznesu 
to potrzeba współczesnej i przyszłej polskiej gospodarki 

4

Kompetencje e-biznesowe mają realne ekonomiczne znaczenie 
dla przedsiębiorców -> dla gospodarki -> dla Państwa 
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E-Biznes , biznes 
elektroniczny (ang. electronic business) 

określa model 
prowadzenia biznesu

opierający się na szeroko 
rozumianych 

rozwiązaniach 
teleinformatycznych, 

w szczególności aplikacjach 
internetowych. 

Biznes elektroniczny 
obejmuje wszystkie 

procesy biznesu 
przeprowadzane 
elektronicznie. 

Pojęcie elektronicznego 
biznesu obejmuje m.in: 
wymianę informacji między 

producentami, dystrybutorami 
i odbiorcami produktów i 

usług, zawieranie kontraktów, 
przesyłanie dokumentów, 

prowadzenie telekonferencji, 
pozyskiwanie nowych 

kontaktów, wyszukiwanie 
informacji, etc. 

Biznes elektroniczny nie 
polega wyłącznie na 

przeprowadzeniu 
transakcji elektronicznie, 

ale dotyczy także 
wszystkich procesów 

prowadzących do takiej 
transakcji



Kompetencje cyfrowe – co przez to rozumiemy?
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Przed kompetencje cyfrowe rozumie się dziś – z punktu widzenia potrzeb
gospodarki wiedzy - zespół trzech grup e-umiejętności połączonych z
umiejętnościami interpersonalnymi i biznesowymi, są to:

umiejętności użytkownika rozwiązao ICT [ang. ICT user skills]: zdolności osobistego i
skutecznego korzystania z systemów i urządzeo informatycznych. Użytkownicy traktują ICT
jak narzędzie wspierające ich w pracy, której charakter jest na ogół niezwiązany z
teleinformatyką. Umiejętności te obejmują używanie popularnego, powszechnie dostępnego
oprogramowania, ale także wyspecjalizowanych narzędzi wspomagających funkcje
biznesowe w branżach nie-ICT

umiejętności specjalisty ICT [ang. ICT practitioner skills]: zdolności niezbędne do
badania, projektowania i rozwoju, produkcji, marketingu, sprzedaży, instalowania,
integrowania, administrowania oraz zapewnienia utrzymania i serwisowania
systemów ICT, a także doradztwa w tym zakresie

umiejętności e-biznesu [ang. e-business skills]: zdolności wykorzystania
możliwości, jakie dają rozwiązania teleinformatyczne, głównie Internet do bardziej
skutecznego i wydajnego rozwoju przedsiębiorstwa, wprowadzania zmian i nowych
podejśd w prowadzeniu biznesu oraz do tworzenia nowych biznesów



TIK nie mogą skutecznie funkcjonować jako europejski sektor wzrostu i 
siła napędowa konkurencyjności i wydajności całej gospodarki 

europejskiej bez wykwalifikowanych specjalistów. Brak kwalifikacji w 
zakresie TIK jest przeszkodą w rozwoju gospodarki UE

Należy zwiększyć liczbę osób z wykształceniem w zakresie 
TIK i e-biznesu, tj. umiejętności informatycznych niezbędnych dla 

innowacji i wzrostu gospodarczego 

Wymaga to utworzenia wielostronnych partnerstw, intensyfikacji kształcenia, uznania 
kompetencji informatycznych w kształceniu formalnym i w formalnych systemach 
szkoleń, a także podnoszenia poziomu wiedzy oraz skutecznego szkolenia i certyfikacji 
w zakresie TIK poza formalnymi systemami edukacji, obejmujących korzystanie z 
narzędzi internetowych i mediów cyfrowych do celów przekwalifikowywania 
się i ciągłego rozwoju zawodowego

Komisja będzie wspierać w 2010 r. i w kolejnych latach 
krajowe i europejskie działania na rzecz rozpowszechniania 
wiedzy w celu promowania edukacji, pracy i kariery 
zawodowej w dziedzinie TIK

Europejska Agenda 
Cyfrowa         

– Komisja 
Europejska, 

Bruksela, 
maj 2010

Edukacja cyfrowa 
 kluczowy komponent strategii europejskiej
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Co mówią liczby?

Za: GUS
Rok 2008Odsetek pracowników

wykorzystujących komputer z 
dostępem do internetu był w 
Polsce w 2009 r. o ponad połowę 
niżższy niż w krajach unijnej 
czołówki . 



Zród ło: GUS

Co mówią liczby?

Odsetek przedsiębiorstw 
posiadających własną stronę 
internetową w Polsce w 2009 r. 
(57%) był nieco poniżej średniej 
europejskiej (64%) . Ten odsetek 
dla unijnej czołówki był 
o połowę wyższy.



Za: GUS

Odsetek konsumentów  
kupujących przez Internet w UE 
(37%) był w 2009 r. o 60% wyższy 
niż w Polsce (23%). W krajach 
unijnej czołówki był on ok. 3-
krotnie wyższy. 

Co mówią liczby?
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Czynniki wpływające na na stosowanie i korzystanie 
z rozwiązao i usług elektronicznych w przedsiębiorstwach

Usługi Przetwórstwo Handel Budownictwo Rolnictwo

Teleinfor

matyka Inne

Specyfika firmy 3,5 3,6 3,5 3,3 3,3 3,0 3,3

Ograniczenia prawne 2,7 2,9 2,9 2,9 2,5 2,3 2,5

Ograniczenia finansowe 3,0 3,4 3,2 3,2 3,1 2,7 3,1

Wiedza i kompetencje 

pracowników

3,9 3,9 4,0 3,8 3,5 3,8 3,5

Zapotrzebowanie ze 

strony klientów

3,2 3,4 3,4 3,2 2,9 3,4 2,9

Kompetencje klientów 3,4 3,4 3,5 3,2 3,1 3,2 3,1

Źródło: badanie SMWI dla Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej, 2010
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Wybrane wyniki badania:

„e-Podlaskie - kierunki rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego 

Województwa Podlaskiego” 
Obszar: e-biznes

opublikowane w: Raport Końcowy, PSDB 2011
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48%

29%

21%

2%

Nie

Tak, posiadamy oprogramowanie informatyczne do 
zarządzania poszczególnymi procesami w firmie

Tak, posiadamy zintegrowany system do 
zarządzania firmą

Nie wiem

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Czy korzystają Państwo z oprogramowania informatycznego do 
zarządzania firmą? (Przedsiębiorcy, N=409)
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84%

19%

11%

10%

9%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Nie mieliśmy do tej pory takiej potrzeby.

Przed zakupem oprogramowania powstrzymała nas 
jego bardzo wysoka cena.

Inne

Korzystamy z usług outsourcingu.

Nasi pracownicy nie posiadają odpowiednich 
kwalifikacji do obsługi tego rodzaju …

Nie mamy wiedzy w zakresie istniejącego 
oprogramowania tego typu.

Co jest powodem, że nie korzystają Paostwo z oprogramowania w danych 
obszarach? (Przedsiębiorcy, N=176/409)
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70%

10%

7%

7%

6%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Do chwili obecnej nie mieli�my takiej potrzeby.

Nie mamy pewności co do opłacalności korzystania 
z tego typu usług.

Zbyt wysokie koszty tego typu usług.

Inne

Nie mamy wiedzy o istniejącej ofercie tego typu 
usług.

Nie znaleźliśmy dostawcy usług odpowiadających 
na nasze potrzeby.

Dlaczego nie skorzystali Państwo dotąd z usług doradczych w zakresie 
wykorzystania technologii teleinformatycznych?

(Przedsiębiorcy, N=296/409)
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39%

51%

10%

Czy rozwijają Państwo i aktualizują wiedzę oraz 
kompetencje swoich pracowników|kadry

menedżerskiej|właścicieli w zakresie technologii 
teleinformatycznych? (Przedsiebiorcy, N=409)

Tak

Nie

Nie wiem

40%

29%

17%

14%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

mniej niż 8 godzin (1 dzień szkoleniowy),

więcej niż 8 i mniej niż 16 godzin (1-2 dni 
szkoleniowe),

więcej niż 16 i mniej niż 24 godzin (2-3 dni 

szkoleniowe)

powyżej 24 godzin szkoleniowych

Proszę określić w przybliżeniu, ile przeciętnie pracownicy firmy szkolą się z 

zakresu technologii teleinformatycznych rocznie w przeliczeniu jednego 

pracownika (Przedsiębiorcy, N=78/409):
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94%

4%1%1%

Częstotliwość korzystania z Internetu
(Studenci, N=556)

Codziennie

Kilka razy w 
tygodniu

Kilka razy w 
miesiącu

Nie korzystam

10%

43%26%

21%

Czas (średnio w przeliczeniu na 1 

dzień), jaki studenci spędzają w 

Internecie (Studenci, N=55/556)

Mniej niż 1h

Więcej niż 1h ale 
mniej niż 3h

Więcej niż 3h ale 
mniej niż 5h

Więcej niż 5h
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2%

2%

15%

6%

42%

34%

26%

26%

40%

34%

15%

26%

32%

Dostęp do oprogramowania

Dostęp do sprzętu 
komputerowego

Dostęp do Internetu

Dostęp uczniów do technologii teleinformatycznych w szkole (N=53 
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych)

Bardzo wysoki Wysoki Przeciętny Niski Bardzo niski
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3%

1%

3%

15%

7%

2%

52%

38%

23%

19%

36%

41%

11%

18%

31%

Dostęp do oprogramowania 

Dostęp do sprzętu komputerowego 

Dostęp do Internetu

Dostęp studentów do technologii teleinformatycznych na uczelni (N=184 

Nauczyciele akademiccy)

Bardzo wysoki Wysoki Przeciętny Niski Bardzo niski    
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2%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

6%

8%

9%

8%

9%

9%

6%

7%

7%

11%

10%

10%

11%

15%

18%

20%

18%

22%

24%

28%

21%

20%

22%

26%

21%

20%

25%

9%

12%

10%

12%

11%

14%

13%

11%

13%

12%

8%

7%

9%

7%

7%

7%

5%

6%

5%

7%

9%

6%

6%

5%

52%

52%

50%

48%

46%

49%

48%

46%

38%

44%

43%

36%

Korzystanie z aplikacji internetowych do prowadzenia 

Rejestracja domeny i założenie firmowej strony 
internetowej (N=498)

Poszukiwanie informacji o partnerach handlowych 
przez Internet (N=496)

Zastosowanie metod i narzędzi ochrony 
bezpieczeństwa przedsięwzięć e-biznesowych …

Rodzaje, formy i właściwości przedsięwzięć e-
biznesowych (N=509)

Wykorzystanie metod i narzędzi pozyskiwania 
informacji i wiedzy na potrzeby e-biznesu (N=490)

Wykorzystanie aplikacji do monitorowania ruchu na 
stronie internetowej (N=491)

Pozycjonowanie stron internetowych (N=487)

Problematyka prawa dotyczącego działalności poprzez 

Internet (N=500)

Narzędzia reklamy w Internecie (N=495)

Korzystanie z bankowości internetowej (N=497)

Konfiguracja konta pocztowego (N=496)

Ocena  poziomu merytorycznego  zajęć 

poruszających wymienione tematy (Studenci)

bardzo wysoko wysoko średnio nisko bardzo nisko temat nie był poruszany na zajęciach
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Pytanie z testu Poprawna odpowiedź
% studentów, którzy
udzielili poprawnej
odpowiedzi

Do czego służy Google Analytics?
Do wglądu w ruch w witrynie oraz
skuteczność działańmarketingowych

17%

Optymalizacja strony www pod kątem jej
pozycji w wyszukiwarkach internetowych
określana jest skrótem…

SEO 31%

Co to jest e-mailing?
Wysyłka materiałów reklamowych
pocztą elektroniczną

38%

Przykładem serwisu, w którym występuje
model C2C jest:

Allegro 50%

Co to są Google AdWords?
Linki sponsorowane w wyszukiwarce
Google

23%

Przykładem witryny pozwalającej
użytkownikom analizować zawartość różnych
baz danych w jednym miejscu jest:

Ceneo.pl 52%

Opcja na domenę to:
Prawo pierwokupu domeny
wracającej do puli domen wolnych

32%

Systemy CMS służą do: Zarządzania treścią strony WWW 28%

Do zarządzania relacjami z klientem służą
systemy:

CRM 15%

Wyniki testu przeprowadzonego wśród studentów szkół wyższych
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28%

26%
20%

26%

Czy prowadzi Pan/Pani przedmioty/zajęcia, 
na których wykorzystywane są narzędzia i 

technologie teleinformatyczne?
zajęć (N=184 Nauczyciele akademiccy)

Tak, w dużym 
stopniu

Tak, w średnim 
stopniu

Tak, w niewielkim 
stopniu

Nie

4%

7%

13%

14%

15%

28%

31%

57%

Platforma Moodle

Pakiety biurowe, w tym arkusze kalkulacyjne

E-learning

Internetowa komunikacja ze studentami …

Internetowe bazy danych

Wykorzystanie komputerów/Internetu w …

Inne

Prezentacje multimedialne/programu PowerPoint

Wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych na prowadzonych 
zajęciach
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6%

14%

49%

9%

1%

22%

Ocena zawartości programów studiów pod kątem praktycznych 
umiejętności teleinformatycznych przydatnych na stanowisku pracy w 

przedsiębiorstwie (N=184 Nauczyciele akademiccy)

Bardzo niska

Niska

Przeciętna

Wysoka

Bardzo wysoka

Trudno powiedzieć
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2%
10%

40%
30%

6%

12%

Stopień, w jakim absolwenci uczelni, na której/-ych pracują badani 
nauczyciele akademiccy, są przygotowani do wykorzystania narzędzi i 
technologii teleinformatycznych we własnej pracy (N=136 Nauczyciele 

akademiccy)

Bardzo niski

Niski

Średni

Wysoki

Bardzo wysoki

Trudno powiedzieć
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70%

80%

72%

76%

61%

64%

64%

58%

22%

11%

18%

14%

28%

25%

22%

20%

8%

9%

10%

9%

7%

10%

14%

16%

0%

0%

0%

1%

3%

1%

1%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aplikacje internetowe do zarządzania 

logistyką i dystrybucją 

Aplikacje internetowe do zarządzania 

produkcją 

Aplikacje internetowe do zarządzania 

promocją i marketingiem 

Aplikacje internetowe do zarządzania 

kadrami i płacami

Aplikacje internetowe do zarządzania 

sprzedażą 

Aplikacje internetowe do zarządzania 

finansami i księgowością 

Aplikacje internetowe do zarządzania 

przepływem informacji 

Aplikacje internetowe do zarządzania 

projektami 

Określanie poziomu znajomości  wymienionych aplikacji internetowych
(N=88 Absolwenci szkół wyższych) 

Brak znajomości   Poziom podstawowy Poziom średniozaawansowany Poziom zaawansowany
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5%

5%

5%

6%

9%

10%

13%

15%

65%

Aplikacje internetowe do zarządzania 
logistyką i dystrybucją

Aplikacje internetowe do zarządzania 
promocją i marketingiem

Aplikacje internetowe do zarządzania 
kadrami i płacami

Aplikacje internetowe do zarządzania 
sprzedażą

Aplikacje internetowe do zarządzania 
produkcją

Aplikacje internetowe do zarządzania 
finansami i księgowością

Aplikacje internetowe do zarządzania 
przepływem informacji

Aplikacje internetowe do zarządzania 
projektami

Na zajęciach w szkole nie omawiano 
żadnej z aplikacji tego typu

Aplikacje internetowe, o których była mowa na zajęciach
(N=88 Absolwenci szkół wyższych) 
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16%

30%

33%

12%

9%

Ocena stopnia przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć z 
wykorzystaniem narzędzi i technologii teleinformatycznych, dokonana 

z perspektywy czasu (N=88 Absolwenci szkół wyższych)

Zdecydowanie niewystarczające

Raczej niewystarczające

Raczej wystarczające

Zdecydowanie wystarczające

Trudno powiedzieć
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20%

31%

32%

15%
2%

Stopień , w jakim studia przygotowały pracujących obecnie absolwentów 

szkół wyższych, w zakresie wykorzystywania narzędzi i technik 

teleinformacyjnych do pracy zawodowej 

(N=65, Obecnie pracujący absolwenci szkół wyższych)

Bardzo niski

Niski

Średni

Wysoki

Trudno powiedzieć



Agenda
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kilka słów o Klastrze Edukacji Cyfrowej

e-Biznes, kompetencje cyfrowe  i rozwój 
gospodarczy

e-Biznes  - Polska na tle Europy

edukacja dla e-Biznesu – wyniki badań

wnioski 

…
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Istotną barierą rozwoju e-Biznesu w Polsce 
jest

zbyt niski poziom kapitału ludzkiego

przejawiający się m.in. niskim poziomem 
wiedzy i umiejętności w tym zakresie
przedsiębiorców, kadry menadżerskiej 

i pracowników
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Kluczowym zadaniem jest

podniesienie kompetencji

przedsiębiorców, kadry menadżerskiej 
i pracowników w zakresie wykorzystania 

narzędzi teleinformatycznych:

-we własnym zawodzie
-na własnym stanowisku pracy
- w rozwoju własnego przedsiębiorstwa



Czworokąt kompetencji
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kompetencje
e-Biznesowe

kompetencje
biznesowe

i dziedzinowe

innowacyjnośd
kompetencje 

społeczne
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Nasz system edukacji nie jest przygotowany 
do realizacji takiego zadania.
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Aktualizacja 
programów 

nauczania pod 
kątem 

wyposażenia 
absolwentów w 

kompetencje 
e-Biznesowe

Dostosowanie 
kompetencji 

e-Biznesowych 
kadry naukowo-
dydaktycznej do 

potrzeb 
współczesnej 

gospodarki

Kształtowanie 
i promowanie 

innowacyjności 
w procesie 

dydaktycznym

Wprowadzenie 
pracy zespołowej 
jako podstawowej 

formy realizacji 
aktywności 

dydaktycznych.

Niezbędne działania w odniesieniu
do systemu edukacji szkolnej

i akademickiej



Dziękuję za uwagę
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Wojciech Winogrodzki
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

e-mail: wojciech.winogrodzki@computerplus.com.pl

www.computerplus.com.pl


