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Certipass na świecie

Dzięki odpowiedniej sieci połączeń obecnej 
w wielu krajach na świecie będziesz mógł 
korzystać z naszego międzynarodowego 
doświadczenia oraz wysokiej jakości usług.

Odkryj  świat  EIPASS

Gwarantowane szybsze uczenie się 

Dzięki naszej platformie wspierania 
nauczania, tj. Auli Dydaktycznej 2.0, 
będziesz mógł uczyć się i sprawdzać 
poziom swojego przygotowania. 

Uprzejmi i wykwalifikowani pracownicy

Personel, wykładowcy i egzaminatorzy 
pracujący w naszych Ei-Centrach są 
nieustannie szkoleni, aby zaoferować Ci 
coraz lepszą jakość usług. 

Ponad 800 ośrodków egzaminacyjnych we 

Włoszech

Wszystkie nasze Ei-Centra, położone na 
terenie kraju i za granicą, spełniają wysokie 
standardy jakości. 

DIDASKO – Zarządzaj samodzielnie

Dzięki naszej wielokanałowej i 
wielojęzycznej platformie jesteśmy 
dziś największą organizacją w sektorze 
certyfikacji kompetencji komputerowych. 

EIPASS Club Europa

Spotykanie nowych ludzi oraz 
zachęcanie do dyskusji stanowią istotną 
część świata EIPASS. W związku z tym, 
poza możliwością zdobycia certyfikatu, 
dajemy ci okazję do interakcji z innymi 
słuchaczami różnych narodowości.

Jakość i doświadczenie
Międzynarodowe Obserwatorium w 
zakresie kompetencji komputerowych 
wspierających politykę kształcenia 
ustawicznego

Komitet Naukowo-Techniczny 

Centrum Nauk

> 
 
 

>

>



Certyfikaty
kompetencji komputerowych   
wydawane w kontekście europejskim i międzynarodowym
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Sieć Ei-Centrów

Aby skorzystać z usług EIPASS 
powinieneś udać się do jednego z 
Ei-Centrów, a następnie wyrobić 
własną Ei-Kartę. Będziesz mógł wtedy 
korzystać ze wszystkich dostępnych 
w trybie online narzędzi niezbędnych 
do nauki. Będziesz mógł się uczyć 
i przygotowywać do egzaminu, a 
także sprawdzić wcześniej nabyte 
umiejętności, gdziekolwiek i kiedy tylko 
zechcesz, ponieważ EIPASS będzie 
zawsze z Tobą!

Zasoby i programy

Certipass, dzięki wsparciu środowiska 
akademickiego, szkolnego i 
przedsiębiorczego, a także codziennej 
pracy nad wdrażaniem swoich 
programów i usług, tworzy kompletny 
i naukowo zaawansowany system, 
który analizuje potrzeby kształceniowe 
i trendy w zatrudnieniu. Dzięki 
zaangażowaniu ekspertów z sektora 
ICT, działających w wielu krajach, 
Certipass założył Międzynarodowe 
Obserwatorium działające w zakresie 
kompetencji komputerowych 
wspierających politykę kształcenia 
ustawicznego, Komitet Naukowo-
Techniczny oraz Centrum Nauk, które 
stanowią niezbędne narzędzia do 
analizy, rozwoju i kontroli jakości usług 

i programów.

Aula Dydaktyczna 2.0

Telematyczna platforma wielojęzykowa 
została opracowana przez grupę 
międzynarodowych ekspertów oraz 
zaprojektowana w celu zaspokojenia 
wszelkich potrzeb słuchaczy 
EIPASS.  Aula Dydaktyczna 2.0 jest 
technologicznie zaawansowanym 
narzędziem, służącym do wspierania 
kształcenia, które nie tylko jest 
nieustannie aktualizowane ale i 
udostępnia wszystkie zasoby do 
bardziej efektywnej nauki i zgłębiania 
tematów egzaminacyjnych. Poza tym, 
umożliwia wykonanie nieograniczonej 
liczby wstępnych testów oceniających 
przed oficjalnym egzaminem.

Platforma DIDASKO

Wielokanałowa i wielojęzykowa 
platforma telematyczna, a także główne 
narzędzie pracy naszych Ei-Centrów, 
pozwala na samodzielne prowadzenie 
różnych działań administracyjnych, 
takich jak te związane z zarządzaniem 
profilami użytkowników, wyznaczaniem 
sesji egzaminacyjnych, monitorowaniem 
i umożliwianiem przeprowadzenia 
egzaminów, aktualizowaniem 
aktywności związanych ze światem 
EIPASS i regulacjami prawnymi sektora.

DOśWIADCZENIE I JAKOść
Jesteśmy pierwszą instytucją wydającą certyfikaty umiejętności komputerowych, która otrzymała certyfikat ISO:9001. Z tego 
względu wszystkie nasze Ei-Centra, rozmieszczone we Włoszech i za granicą, podlegają akredytacji, która wymaga spełnienia 
wysokich standardów jakości. Międzynarodowe doświadczenie zdobyte poprzez przeprowadzenie około 3 milionów 
egzaminów oraz wysokiej jakości usługi kwalifikacyjne sprawiają, że Certipass jest innowacyjne i skuteczne.

Nasz sukces w sektorze certyfikacji 
umiejętności komputerowych opiera 
się na pasji i zaangażowaniu. Oferujemy 
Oferujemy certyfikaty, programy i usługi 
na najwyższym poziomie, które kładą 
nieustanny nacisk na badania edukacyjne.

W tym roku zdecydowaliśmy się 
skorzystać ze wszystkich możliwości, 
które oferują nowe technologie w celu 
zagwarantowania wysokiej jakości usług, 
takich jak Aula Dydaktyczna 2.0 i Platforma 
DIDASKO. Wystarczy wejść na stronę  
www.eipass.com, aby odkryć, że wspieramy 
zarówno każde nasze Ei-Centrum, jak i 
każdego naszego słuchacza. Rozmawiamy z 
nim, nakłaniamy do świadomych wyborów 
pomagając mu na każdym kroku oraz 
pozwalając mu już od pierwszych chwil na 
wykazanie się własnymi umiejętnościami, 
zarówno przy komputerze jak i 
urządzeniach przenośnych. 

Już niedługo pojawi się Telewizja cyfrowa, tj. 
świat pełen możliwości, które udostępnione 
i odpowiednio wykorzystane pozwolą 
każdemu osiągnąć sukces! 

Domenico 
Pontrandolfo
President

Pasja i zaangażowanie 
pozwalają nam na 
świadczenie usług na 
najwyższym poziomie, 
które dzięki nieustannym 
badaniom naukowym zawsze 
są aktualne.

Oto kilka powodów, dla których już ponad 289.000 osób 
zdecydowało się wybrać EIPASS, aby potwierdzić swoje 
umiejętności

Certyfikuj swoje 
umiejętności komputeroweZ EIPASS przyszłość   

zawsze jest zachwycająca 

2009200820072006

Założona we 
Włoszech;

2005 2010 2011 2012 FUTURO

Działająca w 
środowisku 
europejskim;

50 ośrodków 
egzaminacyjnych 
na terytorium 

Włoch;

Certyfikaty 
z sektora 

umiejętności 
komputerowych;

Ponad 150 
partnerów 

instytucjonalnych;

Platforma 
DIDASKO;

Aula Dydaktyczna 
2.0 oraz Social 

Network;

Ponad 800 
ośrodków 

egzaminacyjnych. 
Obserwatorium, 

Komitet Naukowo-
techniczny i Centrum 

Nauk;

Nieustanne badania, 
rozwój nowych 

programów oraz 
otwieranie licznych 

Ei-Centrów.
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„Międzynarodowe Obserwatorium w zakresie kompetencji komputerowych 
wspierających politykę kształcenia ustawicznego”

Założone w celu zaoferowania skutecznego wsparcia oraz uczestniczenia w 
rozpowszechnianiu kultury cyfrowej, wspierającej politykę Kształcenia Ustawicznego 
poprzez analizę najczęstszych tematyk i innowacji z danego zakresu. Do pracy w 
Międzynarodowym Obserwatorium są powoływani najrzetelniejsi eksperci z sektora 
badań edukacyjnych i technologii komputerowych, w celu przeprowadzenia analiz 
oraz rozwoju dialogu na temat programów na poziomie krajowym, wspólnotowym i 
międzynarodowym.

Komitet Naukowo-Techniczny 
powołany w celu rozwijania kompetencji 
komputerowych

Jest to organ oceniający i proponujący 
inicjatywy projektowe, zgodnie ze 
wskazówkami Międzynarodowego 
Obserwatorium, które ma na celu 
realizację wyników analiz i badań 
przeprowadzonych przez ten organ.

Centrum Nauk

Jest to organ, który okresowo sprawuje 
pieczę nad aktualizacją i implementacją 
naszych programów certyfikacyjnych, 
mając na celu dostosowywanie ich 
do rozwoju technologii w zakresie 
systemów informacyjnych i komunikacji.

Zorganizowany sektor oraz wszelkie zasoby, które Certipass 
poświęca rozwojowi i badaniom, przygotowują i proponują 
projekty naukowe, związane z rozwojem i promocją umiejętności 
obsługi komputera oraz upowszechniają wiedzę z zakresu ICT. 
Prowadzenie badań oznacza bycie zaangażowanym przede 
wszystkim w tworzenie wiedzy i jej przekazywanie.
Przez badanie rozumie się zatem całkowite zrozumienie jakości i 
limitów praktyk przekazywania, nauczania i  certyfikacji kompetencji 
i umiejętności komputerowych, aby pobudzić dynamikę 

innowacyjności skierowaną na polepszanie metod i narzędzi 
dydaktycznych. Należy mieć jednak zawsze na uwadze specyficzne 
potrzeby wszystkich uczniów. W tym zakresie Certipass korzysta 
z wielu sposobów i metod, wybierając te, które w danych 
okolicznościach, są bardziej odpowiednie w stosunku do natury 
przedmiotu badań. Projekty badawcze są realizowane przy aktywnej 
współpracy z siecią instytucji partnerskich.

BADANIA I INNOWACJE
Innowacyjność bardziej niż procesem technologicznym jest kulturą nakierowaną na konstruktywną ewolucję dobra wspólnego. 
Istotne jest, aby wybrać, określić i realizować założenia i politykę innowacyjności.

29%
właśnie tyle ze swojego 
dochodu Certipass inwestuje 
w badania i postęp, rozwijając 
się dynamicznie i ulepszając 
używane metody i narzędzia 
technologiczne.

Certipass, Międzynarodowa Instytucja Wydająca Certyfikaty Informatyczne EIPASS

Nieustanna uwaga poświęcana polityce kształcenia ustawicznego 
(Lifelong Learning), a także docenienie form uczenia się o 
charakterze formalnym i nieformalnym pozwalają Certipass 
zajmować uzasadnioną pozycję w ramach międzynarodowych i 
wspólnotowych. Rozpowszechnianie kompetencji komputerowych, 
jest uznawane w dzisiejszych czasach  za fundamentalne i niezbędne 
zarówno dla rozwoju jednostki, jak i dla jej prawidłowego  włączenia 
się w odpowiedni kontekst ekonomiczny, obywatelski i kulturowy. 

Certipass rozwija programy i projekty przeznaczone dla krajów 
ze strefy europejskiej i międzynarodowej, zgodnie z wytycznymi 
i przepisami prawa każdego państwa, sprzyjając współpracy 
instytucjonalnej oraz przejmując inicjatywy o charakterze 
kulturowym skierowane na szerzenie kultury cyfrowej zgodnej z 
rozwojem technologicznym.

CERTIPASS W KONTEKśCIE EUROPEJSKIM I MIęDZyNARODOWyM
Położone w wielu krajach uniwersytety i instytucje łączą się ze sobą w celu zebrania własnych propozycji za pomocą 
wniosków płynących z każdego obszaru oraz poprzez docenienie skonsolidowanych doświadczeń i uruchomienia projektów 
skierowanych na ich wyższą skuteczność i produktywność.
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Dla Ei-Centrów
Pamiętacie, jakie emocje towarzyszły wam, kiedy zaczynaliście organizować pierwsze kursy?
Pamiętacie pasję z jaką dbaliście o każdy mały szczegół?
Pamiętacie satysfakcję z jaką przyjęliście waszych pierwszych uczestników kursu?

Teraz mamy okazję, aby przeżyć to wszystko raz jeszcze i utrwalić te emocje dzięki nowemu rodzajowi 
kształcenia, nowemu sposobowi certyfikacji nabytych umiejętności, mając zawsze Certipass u 

swojego boku.

Aby to wszystko osiągnąć zaangażowaliśmy się w sektor badań, innowacyjności dydaktycznej oraz 
internacjonalizacji standardów kompetencji komputerowych. Gwarantujemy odpowiednie 

wsparcie komunikacyjne i marketingowe, wyposażając was w narzędzia, które wykorzystują 
nowoczesne technologie, takie jak Aula Dydaktyczna 2.0 i platforma DIDASKO.

Certipass zawsze będzie do Waszej dyspozycji, aby was stale i profesjonalnie wspierać.

Kompetencje personelu oraz racjonalizacja procesu organizacyjnego stają się kluczowymi czynnikami 
sukcesu w momencie, gdy firma zamierza wieść prym w sektorach typu Know-how oraz szybkiego 
rozwoju technologicznego. Sprawdzenie się projektu zawsze wiąże się z umiejętnością usatysfakcjonowania 
własnych słuchaczy poprzez dostarczenie im usług o wysokiej jakości. 

Działalność Certipass koncentruje się na standaryzowaniu procesów zarządzania oraz tych operacyjnych. Szczególna uwaga  
poświęcona jest regulacji całościowego rozwoju poszczególnych certyfikacji, począwszy od analizy potrzeb kształceniowych 
po projektowanie, a także od oceny i implementacji po promocję. Certipass jest pierwszą Międzynarodową Instytucją 
Wydającą Certyfikaty Umiejętności Komputerowych, która otrzymała certyfikat UNI EN ISO 9001: 2008 za stworzenie i 
świadczenie usług certyfikacyjnych kompetencji komputerowych.

Certipass  
       jest zawsze z Tobą
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Bądź najważniejszą postacią twojego jutra, 
uzupełnij swoje wykształcenie poświadczając 
zdobyte umiejętności. 
Aula Dydaktyczna 2.0 jest wielojęzyczną 
platformą telematyczną, o komunikacyjnym 
i praktycznym podejściu do uczenia się, 
wymyśloną i nieustannie monitorowaną 
w celu dostarczenia pełnowartościowego 
narzędzia wspierającego nauczanie.

Przygotowuj się jak, gdzie i 
kiedy tylko chcesz, a potem zdaj 
certyfikat!
Każdy słuchacz EIPASS może korzystać 
z treści i działań przypisanych wybranej 
ścieżce certyfikacyjnej za pomocą 
prywatnego konta.
W Auli Dydaktycznej 2.0 znajdziesz 
gotowy do pobrania, darmowy 
materiał dydaktyczny, który gotowy 
do pobrania, spostrzeżenia na tematy 
zainteresowań, niezliczoną ilość testów 
przygotowawczych, które pozwalają 
na monitorowanie twoich postępów. 
Co więcej,  będzie tam dostępny 
całościowy obraz nabytych przez ciebie 
umiejętności oraz tych, które wymagają 
więcej ćwiczeń, a także EIPASS4yOU, tj. 
obszar, w którym można skorzystać z 
konwencji i rabatów zarezerwowanych 
dla posiadaczy Ei-kart.
Z EIPASS będziesz miał dostęp do 
innowacyjnych zasobów, możliwości 
mobilnego uczenia się oraz do Apps, 
które pozwolą ci na szybkie i skuteczne 
osiągnięcie twoich zamierzeń.

Learn Faster 
Aula Dydaktyczna 2.0
Gwarantowane szybsze uczenie się



EIPASS Modułów EIPASS Basic

EIPASS One EIPASS Progressive

EIPASS Teacher EIPASS Lim

EIPASS Lab

EIPASS eZdrowie

EIPASS Administracja 
Publiczna

EIPASS Web

EIPASS Junior
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Wybierz certyfikat, który najbardziej 

odpowiada twoim wymaganiom

Wszystkie profile certyfikacyjne EIPASS są 
wynikiem nieustannych prac selekcyjnych 
i aktualizacyjnych, wykonanych przez 
Centrum Nauk Certipass, na podstawie 
wspólnotowych, międzynarodowych 
oraz krajowych wskazówek oraz norm 
prawnych dotyczących kompetencji 
komputerowych. 

Wybór, który promuje ścieżki „sektora”, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
instytucje szkolne, uniwersyteckie a 
także sferę Zatrudnienia Publicznego 
i Służby Zdrowia, stanowi dodatkową 
zaletę naszych usług.  Nasza oferta 
bazuje się na szczególnych wymaganiach 
wynikających z różnych kontekstów 
edukacyjnych, działań operacyjnych i 
użycia umiejętności w zakresie ICT. 

Te wybory cieszą się poparciem coraz 
bardziej uważnego i wymagającego 
ogółu użytkowników,  mającego różne 
stanowiska i potrzeby szkoleniowe.

Portfolio 
Nasze certyfikaty informatyczne
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EIPASS  

7 Modułów
Certyfikuj swoje umiejętności 
komputerowe niezbędne do skutecznego 
korzystania z aplikacji komputerowych.

W celu zdobycia certyfikatu 

EIPASS konieczne jest udanie 

się do autoryzowanego Ei-

Centrum i zaopatrzenie się 

w Ei-Kartę, która zawiera 

określoną liczbę kredytów 

niezbędnych do przystąpienia 

do egzaminu w trybie on-line, 

za pośrednictwem platformy 

DIDASKO.

Każdy moduł egzaminacyjny 

trwa 30 minut.

Egzamin uważany jest za 

zdany po udzieleniu 75% 

poprawnych odpowiedzi.

Istnieje możliwość powtarzania 

niezdanego egzaminu tego 

samego dnia.

EIPASS 7 MODUŁÓW jest 
certyfikatem zgodnym z 
instytucjonalnymi wytycznymi, 
uznanym w różnych 
środowiskach za zaświadczenie 
o kształceniu zawodowym.

EIPASS 7 Modułów jest przekrojową ścieżką edukacyjną odnoszącą się do różnych sektorów produktywnego 
korzystania z komputera. Pozwala on na poświadczenie podstawowych umiejętności komputerowych o 
charakterze „Front Office”, używanych w szkołach i na uniwersytetach do zdobywania punktów ECTS oraz w 
miejscu pracy do przyznawania punktów w otwartych konkursach. 

Spółkom, będącym w fazie doboru personelu,gwarantuje ponadto, iż kandydaci będą posiadali odpowiednie 
kompetencje w zakresie ICT, które są aktualnie niezbędnym kryterium do  włączenia się w różne środowiska 
zawodowe.

Jest programem certyfikacji 
informatycznej przeznaczonym 
dla wszystkich tych, którzy 
chcą poświadczyć swoje 
podstawowe umiejętności 
komputerowe.

Moduły egzaminacyjne
> Podstawy Technologii Informacyjnych/IT basic concept
> Zarządzanie podstawowymi funkcjami systemu operacyjnego/O.S. Basic Management
> Procesor tekstu/Word Processing
> Arkusz kalkulacyjny/Spreadsheet
> Zarządzanie danymi strukturalnymi/Database
> Prezentacje multimedialne/Slideshow
> Internet & Networking
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 EIPASS  

Basic
Program, który pozwala spersonalizować 
zawartość certyfikatu, zgodnie ze 
specyficznymi potrzebami każdego 
słuchacza.
EIPASS Basic pozwala każdemu 
słuchaczowi programu na 
poświadczenie podstawowych 
umiejętności komputerowych, 
zgodnie z własnymi 
potrzebami oraz w kontekście 
szkoleniowym związanym z 
jego zainteresowaniami.

Ta ścieżka jest szczególnie doceniana w placówkach oświatowych oraz w ramach programów nauczania 
szkolnictwa średniego I i II stopnia.

Proces certyfikacji konkretnych 
umiejętności jest niezwykle 
interesujący zarówno dla 
pracowników firm jak i osób 
związanych z administracją 
publiczną. 

Moduły egzaminacyjne
Cztery moduły egzaminacyjne do wyboru spośród wymienionych:

> Podstawy Technologii Informacyjnych/IT basic concept
> Zarządzanie podstawowymi funkcjami systemu operacyjnego/O.S. Basic Management
> Procesor tekstu/Word Processing
> Arkusz kalkulacyjny/Spreadsheet

> Zarządzanie danymi strukturalnymi/Database

> Prezentacje multimedialne/Slideshow
> Internet & Networking

W celu zdobycia certyfikatu 

EIPASS konieczne jest udanie 

się do autoryzowanego Ei-

Centrum i zaopatrzenie się 

w Ei-Kartę, która zawiera 

określoną liczbę kredytów 

niezbędnych do przystąpienia 

do egzaminu w trybie on-line, 

za pośrednictwem platformy 

DIDASKO.

Każdy moduł egzaminacyjny 

trwa 30 minut.

Egzamin uważany jest za 

zdany po udzieleniu 75% 

poprawnych odpowiedzi.

Istnieje możliwość powtarzania 

niezdanego egzaminu tego 

samego dnia.
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Potwierdź swój zaawansowany poziom 
umiejętności ICT, związanych ze światem 
Internetu oraz współdzielenia zasobów.

Kompletna ścieżka 
certyfikacyjna, ułożona dla 
studentów i pracowników 
z sektora ICT, którzy mają 
już podstawową wiedzę i 
umiejętności w sektorze.

EIPASS Progressive jest ścieżką certyfikacyjną skoncentrowaną na potwierdzeniu zaawansowanego poziomu 
kompetencji ICT. Certyfikat ten uznawany jest zarówno dla zaświadczeń  zawodowych wymaganych w różnych 
sektorach zatrudnienia publicznego i prywatnego, jak i dla punktacji ECTS podczas kursów uniwersyteckich.

Pogłębienie głównych tematyk 
związanych z różnorodnym 
światem multimediów, pozwala 
scharakteryzować programy 
zawodowe i kierunki studiów.

Moduły egzaminacyjne

> Przetwarzanie danych i bezpieczeństwo informatyczne
> Zorganizowane zarządzanie systemem operacyjnym
> Przenośny format dokumentów i e-booki
> Publikowanie i edycja obrazów
> Strony internetowe i portale społecznościowe

 EIPASS  

Progressive
W celu zdobycia certyfikatu 

EIPASS konieczne jest udanie 

się do autoryzowanego Ei-

Centrum i zaopatrzenie się 

w Ei-Kartę, która zawiera 

określoną liczbę kredytów 

niezbędnych do przystąpienia 

do egzaminu w trybie on-line, 

za pośrednictwem platformy 

DIDASKO.

Każdy moduł egzaminacyjny 

trwa 30 minut.

Egzamin uważany jest za 

zdany po udzieleniu 75% 

poprawnych odpowiedzi.

Istnieje możliwość powtarzania 

niezdanego egzaminu tego 

samego dnia.
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Certyfikuj posiadanie umiejętności wymaganych 
od nauczycieli i szkoleniowców w ramach 
umiejętności ICT opracowanych przez UNESCO.

ścieżka certyfikacji dedykowana 
nauczycielom szkolnym 
każdego rodzaju i stopnia oraz 
szkoleniowcom zatrudnionym w 
sektorze ICT,  została stworzona 
w celu uzupełnienia braków w 
wyróżnianiu profilu certyfikacji 
skierowanego do świata edukacji.

EIPASS Teacher jest certyfikatem bazującym na konkretnych wskazówkach instytucjonalnych i wspólnotowych. 
Kwalifikuje się on jako idealne uzupełnienie doświadczenia dydaktycznego i  komputerowego dla wszystkich tych, 
którzy działają w środowisku szkolnym, uniwersyteckim i szkoleniowym. 

EIPASS Teacher jest niezwykle ważnym certyfikatem służącym do oceny kwalifikacji zawodowych.

Wysoka specjalizacja 
zawartości egzaminów nadaje 
certyfikatom EIPASS Teacher 
międzynarodowy charakter 
w sektorze certyfikacji 
umiejętności komputerowych.

Moduły egzaminacyjne
> Zasoby sprzętowe w kontekście uczenia się
> Zasoby programowe w kontekście uczenia się
> Zasoby sprzętowe i programowe jako narzędzia kompensacyjne i edukacyjne
> Użycie aplikacji takich jak zasoby profesjonalne 
> Usługi sieciowe w kontekście zawodowym i operacyjnym

EIPASS  

Teacher
W celu zdobycia certyfikatu 

EIPASS konieczne jest udanie 

się do autoryzowanego Ei-

Centrum i zaopatrzenie się 

w Ei-Kartę, która zawiera 

określoną liczbę kredytów 

niezbędnych do przystąpienia 

do egzaminu w trybie on-line, 

za pośrednictwem platformy 

DIDASKO.

Każdy moduł egzaminacyjny 

trwa 30 minut.

Egzamin uważany jest za 

zdany po udzieleniu 75% 

poprawnych odpowiedzi.

Istnieje możliwość powtarzania 

niezdanego egzaminu tego 

samego dnia.
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 EIPASS  

Lim
Skuteczne wsparcie dydaktyczne procesu 
nauczania w kontekście kulturowym, który 
jest coraz bardziej skoncentrowany na 
cyfrowych technologiach oraz ich użyciu.

ścieżka certyfikacji 
zadedykowana środowisku 
szkół i uniwersytetów 
oraz ukierunkowana na 
wykorzystanie innowacji i 
technologii w nauczaniu.

EIPASS Lim zaświadcza o posiadaniu wysokich kompetencji w omawianym środowisku. Potwierdza jednocześnie 
nieformalny charakter doświadczenia przeprowadzonego przez pracowników szkół każdego rodzaju i stopnia, 
zarówno jeśli chodzi o aspekty techniczne, jak i praktyki strategiczne i metodologiczne związane z rolą edukacji.

Ponadto, EIPASS Lim daje słuchaczom możliwość spersonalizowania własnego podejścia, przy użyciu aplikowanych 
zasobów programowych, certyfikowania umiejętności zdobytych przy użyciu różnorodnego sprzętu i 
oprogramowania (włącznie ze środowiskiem Open).

Ta ścieżka certyfikacji 
koncentruje się na analizie 
aplikacji programowych 
i zasobów sprzętu 
multibrandowego.

Moduły egzaminacyjne
> Komponenty systemu LIM
> Komponenty oprogramowania
> Narzędzia i techniki tworzenia „Learning Objects”
> Prezentacja i wymiana materiałów w środowisku nauczycielskim 

> Użycie systemu LIM w dydaktyce integracyjnej

W celu zdobycia certyfikatu 

EIPASS konieczne jest udanie 

się do autoryzowanego Ei-

Centrum i zaopatrzenie się 

w Ei-Kartę, która zawiera 

określoną liczbę kredytów 

niezbędnych do przystąpienia 

do egzaminu w trybie on-line, 

za pośrednictwem platformy 

DIDASKO.

Każdy moduł egzaminacyjny 

trwa 30 minut.

Egzamin uważany jest za 

zdany po udzieleniu 75% 

poprawnych odpowiedzi.

Istnieje możliwość powtarzania 

niezdanego egzaminu tego 

samego dnia.
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 EIPASS  

Lab

Rozwiń swoje umiejętności rozwiązywania 
problemów związanych z zarządzaniem 
sieciami LAN.

EIPASS Lab jest ścieżką 
wspierającą rozwój 
odpowiednich umiejętności, 
które pozwalają na zarządzanie 
danymi, dokumentami 
i zasobami oraz na ich 
udostępnianie. 

EIPASS Lab jest szczególnie polecany osobom odpowiedzialnym za dział techniczny w spółkach, szkołach i na 
uniwersytetach każdego rodzaju i stopnia, ponieważ daje im możliwość prostej i natychmiastowej reakcji w 
ewentualnych sytuacjach krytycznych.

W szczególności wspiera 
ona zarządzanie sytuacjami 
krytycznymi, które w przeciwnym 
razie mogłyby spowodować 
nieodwracalną utratę archiwów, 
przerwę w działaniach 
produkcyjnych lub niemożność 
korzystania z baz informacyjnych. 

Moduły egzaminacyjne
> Podstawowe założenia sieci lokalnej 
> Zarządzanie bazą użytkowników i osobistymi folderami
> Multimedialne zarządzanie Instytutem
> Konfiguracja stacji roboczych w celu integracji w strukturę informatyczną Instytutu
> Zarządzanie Disaster Recovery stacji roboczych
> Zarządzanie bezpieczeństwem podczas przeglądania stron interetowych

W celu zdobycia certyfikatu 

EIPASS konieczne jest udanie 

się do autoryzowanego Ei-

Centrum i zaopatrzenie się 

w Ei-Kartę, która zawiera 

określoną liczbę kredytów 

niezbędnych do przystąpienia 

do egzaminu w trybie on-line, 

za pośrednictwem platformy 

DIDASKO.

Każdy moduł egzaminacyjny 

trwa 30 minut.

Egzamin uważany jest za 

zdany po udzieleniu 75% 

poprawnych odpowiedzi.

Istnieje możliwość powtarzania 

niezdanego egzaminu tego 

samego dnia.
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EIPASS  

Web

Strategie praktycznej i intuicyjnej realizacji 
strony internetowej, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na wymagania niezbędne 
do jej dostępności.

EIPASS Web kładzie należyty 
nacisk na realizację strony 
internetowej, będąc dodatkową 
zaletą w zakresie komunikacji 
w sieci, przede wszystkim dla 
sektora administracji publicznej, 
szkół, uniwersytetów i firm.

Słuchacz, któremu zależy na certyfikacji  kompetencji przy pomocy EIPASS Web jest szczególnie zainteresowany 
dynamiką multimediów.  Certyfikat EIPASS Web ma być solidną podstawą dla przyszłych działań w Internecie.

ścieżka przyjmuje jako wyraźny punkt odniesienia środowisko operacyjne WordPress, tj. open source na 
gwarantowanej licencji, które w swojej charakterystyce formalnej i funkcjonalnej  sprawia, że staje się ono proste 
i intuicyjne w obsłudze dla szerokiego grona użytkowników.

ścieżka certyfikacji zwraca 
szczególną uwagę na dostępność 
treści stron internetowych, 
priorytetowy aspekt zapewnienia 
bezpłatnego dostępu do stron 
internetowych i podstawowy 
warunek optymalnej promocji i 
produktywności.

Moduły egzaminacyjne
> Przepisy i regulacje w zakresie dostępności stron internetowych
> Tworzenie stron internetowych i systemy CMS
> WordPress: instalacja i funkcjonalność

> Zarządzanie stronami i artykułami oraz ich aktualizacja

W celu zdobycia certyfikatu 

EIPASS konieczne jest udanie 

się do autoryzowanego Ei-

Centrum i zaopatrzenie się 

w Ei-Kartę, która zawiera 

określoną liczbę kredytów 

niezbędnych do przystąpienia 

do egzaminu w trybie on-line, 

za pośrednictwem platformy 

DIDASKO.

Każdy moduł egzaminacyjny 

trwa 30 minut.

Egzamin uważany jest za 

zdany po udzieleniu 75% 

poprawnych odpowiedzi.

Istnieje możliwość powtarzania 

niezdanego egzaminu tego 

samego dnia.
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 EIPASS  
Administracja
Publiczna

Stworzony do szerzenia dobrych 
zwyczajów w zakresie polityki i strategii 
Open Government.

Certyfikat EIPASS Administracja 
Publiczna jest narzędziem, które 
Certipass udostępnia wszystkim 
urzędnikom państwowym.

Aktualna sytuacja dotycząca użycia cyfrowych technologii w sektorze administracji publicznej charakteryzuje się 
znaczną różnicą między dostępnymi zasobami, umiejętnościami funkcjonalnymi a ich prawidłowym zastosowaniem.

Program ten, opierający się na czterech obszarach specjalizacji odpowiadającym modułom egzaminacyjnym, 
analizuje i odnosi się do kwestii o największym wpływie na produktywność zarządzania administracją publiczną, 
zmniejszając różnice między strukturą a personelem zatrudnionym do zarządzania nią.

Określa i dostosowuje 
umiejętności komputerowe 
wszystkich pracowników 
sektora publicznego, w celu 
podnoszenia jakości usług 
oferowanych obywatelom.

Moduły egzaminacyjne
> Podstawy informatyki
> Cyfryzacja i archiwizacja dokumentów
> Elektroniczna ochrona danych osobowych

> Cyfrowe systemy bezpieczeństwa

W celu zdobycia certyfikatu 

EIPASS konieczne jest udanie 

się do autoryzowanego Ei-

Centrum i zaopatrzenie się 

w Ei-Kartę, która zawiera 

określoną liczbę kredytów 

niezbędnych do przystąpienia 

do egzaminu w trybie on-line, 

za pośrednictwem platformy 

DIDASKO.

Każdy moduł egzaminacyjny 

trwa 30 minut.

Egzamin uważany jest za 

zdany po udzieleniu 75% 

poprawnych odpowiedzi.

Istnieje możliwość powtarzania 

niezdanego egzaminu tego 

samego dnia.
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 EIPASS  

E-Zdrowie 
Certyfikuj swoje umiejętności 
komputerowe używane w sektorze 
publicznej i prywatnej służby zdrowia.

W celu zdobycia certyfikatu 

EIPASS konieczne jest udanie 

się do autoryzowanego Ei-

Centrum i zaopatrzenie się 

w Ei-Kartę, która zawiera 

określoną liczbę kredytów 

niezbędnych do przystąpienia 

do egzaminu w trybie on-line, 

za pośrednictwem platformy 

DIDASKO.

Każdy moduł egzaminacyjny 

trwa 30 minut.

Egzamin uważany jest za 

zdany po udzieleniu 75% 

poprawnych odpowiedzi.

Istnieje możliwość powtarzania 

niezdanego egzaminu tego 

samego dnia.

Procesy cyfryzacji  służby zdrowia 

wydają się być bardzo przydatne w 

procesie przetwarzania wszelkich 

informacji dotyczących zdrowia 

pacjenta, a także do zachowania 

poufności jego danych osobowych.

EIPASS eZdrowie stanowi zaświadczenie o posiadaniu przez personel medyczny i paramedyczny kompetencji 
komputerowych używanych  w sektorze publicznej i prywatnej służby zdrowia. Są to umiejętności obecnie 
uważane za niezbędne również w celu ułatwienia przepływu danych i informacji przydatnych do lepszej opieki 
nad pacjentem przez służbę zdrowia.

EIPASS eZdrowie ułatwia nie tylko 

komunikację leżącą u podstaw 

procedur diagnostycznych, a także 

monitorowanie pacjenta, które dziś 

mogą i muszą liczyć na wysoko 

wykwalifikowany personel.

Moduły egzaminacyjne
> Podstawy informatyki
> Cyfryzacja i archiwizacja dokumentów
> Elektroniczna ochrona danych osobowych
> Bezpieczeństwo cyfrowe

> eZdrowie
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EIPASS  

One
Certyfikat, który umożliwia spółkom i 
instytucjom poświadczenie tego, że ich 
pracownicy posiadają ściśle określone 
umiejętności komputerowe. 

EIPASS One jest ścieżką 
certyfikacyjną stworzoną w 
celu zaspokojenia potrzeb 
wszystkich tych, którzy chcieliby 
potwierdzić swoje umiejętności 
w określonej dziedzinie.

Ta ścieżka jest szczególnie wskazana dla nauczycieli szkolnych, zaangażowanych w projekty uzupełniające ich 
ścieżkę zawodową.

EIPASS One jest szczególnie doceniany przez specjalistów, studentów,  nauczycieli i szkoleniowców 
zainteresowanych wzbogaceniem swojego curriculum zawodowego poprzez zdobycie określonego certyfikatu. 

Spółki i instytucje są 
rzeczywiście coraz bardziej 
zaangażowane w tworzenie 
działalności szkoleniowej i/lub w 
ciągłe dokształcanie zawodowe 
swoich pracowników w zakresie 
konkretnych zagadnień.

Moduły egzaminacyjne
Jeden moduł egzaminacyjny do wyboru spośród następujących programów certyfikacji:

> EIPASS 7 modułów
> EIPASS Teacher
> EIPASS Progressive
> EIPASS E-Zdrowie
> EIPASS Administracja Publiczna
> EIPASS Lim
> EIPASS Lab

> EIPASS Web

W celu zdobycia certyfikatu 

EIPASS konieczne jest udanie 

się do autoryzowanego Ei-

Centrum i zaopatrzenie się 

w Ei-Kartę, która zawiera 

określoną liczbę kredytów 

niezbędnych do przystąpienia 

do egzaminu w trybie on-line, 

za pośrednictwem platformy 

DIDASKO.

Każdy moduł egzaminacyjny 

trwa 30 minut.

Egzamin uważany jest za 

zdany po udzieleniu 75% 

poprawnych odpowiedzi.

Istnieje możliwość powtarzania 

niezdanego egzaminu tego 

samego dnia.
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 EIPASS  

Junior
Jest to certyfikat przeznaczony dla uczniów 
objętych obowiązkiem szkolnym, zgodny 
z wytycznymi ministerialnymi w dziedzinie 
rozwoju umiejętności komputerowych.

EIPASS Junior jest programem, 
który proponuje rozwój i 
certyfikację podstawowych 
umiejętności komputerowych 
i instrumentalnych dla dzieci w 
wieku od 9 do 13 lat.

Omawiane tematy, poza skutecznym i świadomym użyciem komputera, systemów operacyjnych oraz głównych 
obszarów produkcyjności, dotyczą również ram pojęciowych z dziedziny informatyki i programowania (LOGO, 
STARLOGO TNG), które wykorzystywane są zarówno w szkole podstawowej jak i średniej.

Program przyjmuje jako wyraźne 
odniesienie Sylabus Elementów 
Informatyki proponowany przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Szkolnictwa Wyższego i Badań 
dla osób objętych obowiązkiem 
szkolnym (2010).

Moduły egzaminacyjne

Szkoła podstawowa

• Elementy wiedzy informatycznej: kodowanie 
binarne, zapoznawanie się z algorytmami 
i schematami blokowymi, przedstawianie i 
rozwiązywanie problemów, klasyfikacja informacji

• Archiwa i bazy sztucznej pamięci.

• Analiza elementów sprzętu komputerowego 

• Zarządzanie systemem operacyjnym dla 
interfejsu graficznego: zasoby systemu oraz panel 
sterowania (podstawowe elementy); zarządzanie 
plikami i folderami.

• Programowanie w środowisku LOGO

Szkoła średnia

• Elementy wiedzy informatycznej: tworzenie 
algorytmów i schematów, analiza i rozwiązywanie 
złożonych sytuacji, użycie funktorów 
zdaniotwórczych

• Computer Best Practice: tworzenie i zarządzanie 
dokumentami tekstowym 

• Computer Best Practice: tworzenie i zarządzanie 
arkuszami kalkulacyjnymi

• Computer Best Practice: przygotowywanie 
prostych prezentacji multimedialnych

• Programowanie w środowisku STARLOGO TNG

W celu zdobycia certyfikatu 

EIPASS konieczne jest udanie 

się do autoryzowanego Ei-

Centrum i zaopatrzenie się 

w Ei-Kartę, która zawiera 

określoną liczbę kredytów 

niezbędnych do przystąpienia 

do egzaminu w trybie on-line, 

za pośrednictwem platformy 

DIDASKO.

Każdy moduł egzaminacyjny 

trwa 30 minut.

Egzamin uważany jest za 

zdany po udzieleniu 75% 

poprawnych odpowiedzi.

Istnieje możliwość powtarzania 

niezdanego egzaminu tego 

samego dnia.
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Uzyskaj międzynarodowy 
certyfikat w naszych 
Ei-Centrach

Czym jest Ei-Centrum
Ei-Centra są jedynymi autoryzowanymi centrami, które mogą dystrybuować programy certyfikacyjne EIPASS. W każdym Ei-Centrum 
można kształcić się, a następnie zdać wszystkie egzaminy niezbędne do uzyskania certyfikatu nabytych umiejętności.

Sieć Ei-Centrów jest wysoko innowacyjnym systemem,  znajdującym zastosowanie w każdym kontekście lokalnym i mogącym zaoferować 
natychmiastowe możliwości rozwoju dla wszystkich uczestniczących instytucji edukacyjnych i szkoleniowych. Certipass, Międzynarodowa 
Instytucja Wydająca Certyfikaty Informatyczne EIPASS:

> gwarantuje odpowiednie i skuteczne formy wsparcia zarówno w fazie start-up jak i przez cały okres członkostwa;

> planuje nieustanną ścieżkę aktualizacyjną wiedzy personelu, nauczycieli i egzaminatorów każdego Ei-Centrum;

> opracowuje i dostarcza za darmo materiał reklamowy, niezbędny do prawidłowego promowania usług;

> promuje i organizuje niezwykle profesjonalne seminaria i konferencje o tematyce innowacyjnej, naukowej i doświadczalnej.

Sprawdź autentyczność Twojego zaświadczenia
Certipass uruchomił łatwą i szybką usługę EIPASS VERIFy, 
dzięki której przy pomocy jednego kliknięcia będziesz 
mógł sprawdzić autentyczność Ei-Kart oraz zaświadczeń 
wystawionych przez naszą Instytucję, które odnoszą się do 
każdej ścieżki certyfikacji.
EIPASS VERIFy jest narzędziem typu „open”, przydatnym 
przede wszystkim dla instytucji, administracji publicznej i 
uniwersytetów, które dzięki niemu będą mogły zweryfikować 
autentyczność zaświadczeń przedstawionych przez słuchaczy 
w fazie przyznawania punktów podczas publicznych 
konkursów. Dla uniwersytetów korzystanie z EIPASS VERIFy 
będzie gwarantować prawdziwość certyfikatów przydatnych 
do przyznawania punktów ECTS.

Twoja Ei-Karta
Aby uzyskać dostęp do usług EIPASS należy udać się do 
jednego z autoryzowanych Ei-Centrów i wyrobić Ei-
Kartę, tj. legitymację identyfikacyjną kandydata EIPASS. 
Unikalny kod karty pozwala na bezpłatne korzystanie 
z usług Auli Dydaktycznej 2.0 oraz z systemu 
egzaminacyjnego niezbędnego do zdobycia certyfikatu 
EIPASS.

Zaświadczenie EIPASS
Na końcu ścieżki certyfikacyjnej, otrzymasz w 
czasie rzeczywistym na twoją skrzynkę zastępcze 
zaświadczenie EIPASS w celach dozwolonych przez 
prawo. W ciągu 30 dni od zdania ostatniego egzaminu 
będziesz mógł odebrać oryginalne zaświadczenie w 
twoim Ei-Centrum.
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Certyfikuj
się gdzie i kiedy chcesz
Łatwość w zarządzaniu sesjami egzaminacyjnymi

świat rozwija się w zaskakującym tempie, a to stwarza nową i coraz większą potrzebę zdobywania 
kompetencji, które pozwalają w pełni korzystać z możliwości i zalet nowych technologii.
Wyrabiając własną Ei-Kartę staniesz się częścią świata EIPASS, co pozwoli ci na swobodne 
uzyskanie dostępu do usług i wsparcia dydaktycznego, oferowanych przez Aulę Dydaktyczną 
2.0 oraz na korzystanie z umów z głównymi partnerami i monitorowanie swoich 
postępów.
Aby wyjść naprzeciw Twoim oczekiwaniom że sesje egzaminacyjne 
odbywają się w trybie on-line, bez konieczności instalowania dodatkowego 
oprogramowania a także w całkowitej niezależności. Kiedy zdecydujesz 
się na zdawanie egzaminu EIPASS, po prostu zwróć się do jednego z 
naszych Ei-Centrów.

Platform
Jest   wielokanałową   i   wielojęzykową 
platformą telematyczną, łatwą i 
intuicyjną w obsłudze, która nie 
przewiduje konieczności instalacji 
dodatkowego oprogramowania. 
Pozwala ona na udostępnianie 
i pobieranie podręczników, 
przewodników oraz dokumentów 
przydatnych do usprawnienia 
zarządzania działalnością Ei-
Centrów.

DIDASKO pozwala na 
zupełnie swobodną rejestrację 
użytkowników i wyznaczanie sesji 
egzaminacyjnych. Jest platformą, 
która wygrała nagrodę „Best 
Practices Confindustria 2012”.



EIPASS4SCHOOL
Darmowy program wymyślony w celu rozwijania 
i rozpowszechniania właściwej kultury cyfrowej, 
przeznaczony dla wszystkich ponadgimnazjalnych 
instytucji szkolnych a w szczególności:
• uczniów w wieku 15-17 lat, uczęszczający do 

pierwszych dwóch klas trzyletnich szkół średnich;
• nauczycieli zaangażowanych w działalność 

edukacyjną oraz wspierającą uzyskanie dobrego 
wyniku egzaminu końcowego dającego tytuł 
naukowy.

Przeznaczony jest również dla docentów, referentów 
i promotorów realizujących ten program w obrębie 
własnej instytucji.
Certipass daje możliwość osiągnięcia bez żadnych 
kosztów certyfikatu EIPASS Teacher. Członkostwo w 
programie jest otwarte zarówno dla uczniów jak i 
wszystkich ponadgimnazjalnych instytucji szkolnych. 

Co to jest? 
“Progressive People” jest bezpłatnym obszarem 
informacji Certipass.
Dlaczego go wybrać? 
“Progressive People” to newsy, multimedialne treści, 
artykuły, opowiadania, obrazy, wideo, zdjęcia, ciekawostki, 
linki i cytaty.
Kiedy? 
“Progressive People” jest obszarem „otwartym”, który 
działa każdego dnia bez przerwy.
Dla kogo jest przeznaczony? 
“Progressive People” jest obszarem posiadającym 
wspólną pamięć zewnętrzną, dostępnym dla wszystkich.
Gdzie? 
“Progressive People” znajdziesz tylko w Internecie.

EIPASS TV
Jest to telewizja on-line, dostępna na stronie eipass.com, która została stworzona, aby odkryć 
i wypromować filmy edukacyjne oraz te o społecznie interesującej treści.
Wszyscy mogą uczestniczyć w realizacji tego nowego i szybkiego źródła informacji o prostym 
i bezpośrednim języku, które zamierza zgłębić ważne kwestie, takie jak środowisko, świat 
młodzieży i integracja.

EIPASS CLUB EUROPA
jest przestrzenią, która poprzez użycie serwisu społecznościowego pozwala wszystkim słuchaczom i przedsiębiorcom, którzy wejdą w 
świat EIPASS pozostać w kontakcie między sobą oraz podzielić się inicjatywami i doświadczeniami, które napływają ze wszystkich stron 
świata by pogłębić tematykę dotyczącą: kompetencji komputerowych i ich uznawania oraz wydarzeń promujących kulturę cyfrową.

EIPASSCLUB EUROPA jest siecią oparta na wymianie wiadomości między młodymi ludźmi z tego samego kraju lub z różnych obszarów 
geograficznych, nie tylko w zakresie mobilności, ale również zwykłej kultury cyfrowej.

Jest to inicjatywa jedyna w swoim rodzaju, będąca w stanie korzystać z koordynacji naukowej Międzynarodowego Obserwatorium 
Certyfikacji Umiejętności Komputerowych i procesów Kształcenia ustawicznego (Lifelong learning) oraz Międzynarodowego Centrum 
Nauk wspierającego rozwój umiejętności komputerowych.
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Bądź zawsze
online

„Zawarłem 
wiele przyjaźni 
i kontaktów 
przydatnych w 
moim zawodzie”.

Carlo – Neapol

„Prawidłowe 
korzystanie 
z komputera 
ma zasadnicze 
znaczenie dla 
mojego zawodu”.

Davide – Mediolan

„Miałem możliwość 
interakcji z 
osobami o rróżnych 
narodowości”.

Adrian – Pristhina

„Doskonałe 
połączenie szkoleń 
i certyfikacji 
nabytych 
umiejętności”.

 Salvatore - Palermo

„Aula dydaktyczna 
to wysoko 
innowacyjne 
wsparcie”.

Margherita -  
Ancona

„Będę się rozwijała 
dodając kolejne 
doświadczenia do mojego 
CV oraz certyfikując  
moje umiejętności 
na zaawansowanym 
poziomie”.

Gaia – Rzym

„Jestem bardzo 
zadowolona z 
profesjonalnego 
podejścia wykładowców 
oraz ze struktury  
Ei-Centrów, w których 
zdawałam egzaminy”.

Marika - Turyn

„Wybrałem 
certyfikaty 
EIPASS, ponieważ 
są innowacyjne i na 
czasie, tak jak ja!”.

Federico – Latina

„Zaświadczenie 
moich umiejętności 
pozwoliło mi na zajęcie 
znaczącej pozycji w 
mojej szkole”.

Antonio – Bari

„Certyfikacja 
moich umiejętności 
komputerowych jest 
priorytetem w mojej 
karierze”.

 Gustavo – Benevento




