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• Uproszcznone dodawanie godzin
wolontariatu
• Nagroda Webex4Teachers
• IBM Volunteers Excellence Award:
NOSPR AI

• 10-lecie programu P-TECH
• Wywiad: Uczniowie P-TECH o swoich
doświadczeniach

•
•
•
•

Wykłady dla szkół
Konkurs
Zajęcia Mindfulness
Nowości na Open P-TECH

• Wydarzenia,
• Podsumowanie Green Month
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Webex4Teachers
TOP
CSR INITIATIVE
IN POLAND

by
CEE Business Servies Awards
2021
Aby pomóc nauczycielom i uczniom w dostosowaniu się do tego nowego, wirtualnego
formatu zajęć, IBM i Cisco zaangażowały ponad 500 pracowników, którzy do pracy zdalnej
korzystają z aplikacji Cisco Webex, aby podzielić się swoją wiedzą. Wolontariusze IBM i Cisco wsparli 4000 nauczycieli w całej Polsce, pomagając im zaadoptować narzędzie i w pełni
je wykorzystać.
Do corocznego konkursu “CEE Business Services Awards” zostało zakwalifikowanych 101
firm. Projekt Cisco i IBM Webex4Teachers konkurował z szcześcioma innymi kandydatami
i zdobył nagrodę w kategorii Najlepsza Inicjatywa CSR Roku 2020 w Polsce.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym wolontariuszom!
Bez Was nie byłoby to możliwe.

NOSPR AI &
Webex4Teachers
IBM VOLUNTEER
EXCELLENCE AWARD

Dwa polskie zespoły wolontariuszy znalazły się w gronie 15 globalnych
laureatów, którzy poprzez swoje poświęcenie, innowacyjność i osobiste
zaangażowanie ucieleśniają wartości IBM i są doskonałym przykładem
#GoodTechIBM.
Nagrody przyznawane są corocznie od 2005 r. przez CEO IBM tym pracownikom,
którzy wykorzystują swój talent i technologię
do rozwiązywania problemów społecznych poprzez wolontariat.
Zwycięzcy wywarli wpływ na społeczeństwo w dziedzinach
od edukacji i mentoringu po marketing, muzykę i opiekę zdrowotną.
Wykorzystali oni swoją wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji i nowych
technologii, aby poprawić jakość życia innych, w tym młodych kobiet, osób o
różnych zdolnościach, szkół i studentów, pracowników służby zdrowia, liderów
organizacji non-profit, młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji oraz
osób poszukujących pracy.

/ 5

4 / 

10-lecie programu
P-TECH
Zobacz jak działa program P-TECH w Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach

W tym roku obchodzone jest dziesięciolecie programu edukacyjnego P-TECH. Pierwszą
placówką, która dołączyła do programu w 2011 roku, była szkoła znajdująca się na Brooklynie, w
Nowym Jorku. Od prawie dwóch lat, dzięki fantastycznemu zaangażowaniu pracowników IBM,
nauczycieli, mentorów, wykładowców i wolontariuszy, program z powodzeniem funkcjonuje
również w Polsce.

#WeArePTECH
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Każdy pracownik
IBM może przekazać
nawet 500 dolarów na
wybrane organizacje
charytatywne w
ramach programu
wolontariatu
pracowniczego.

Wolontariat IBM
IBM.org

Przekazywanie
pieniędzy na
organizacje
charytawyne nigdy
nie było łatwiejsze!
Każdy pracownik IBM może wziąć
udział w programie IBM Volunteers
i przekazać nawet 500 dolarów na
wybrane organizacje charytatywne!
Pracownicy IBM w Polsce
uczestniczą w życiu szkół,
przedszkoli, są wolontariuszami
w organizacjach pozarządowych,
robią zakupy dla osób starszych,
działają na rzecz zwierząt i ekologii,
biorą udział w różnych akcjach

charytatywnych oraz uczestniczą
w programach CSR IBM. Setki
pracowników IBM w Polsce
wspierało nauczycieli podczas
lockdownu, wielu z Was zostało
mentorami w programie P-TECH lub
wspiera nas w rozwoju platformy
Open P-TECH.
Dzięki programowi wolontariatu
dostajemy pieniądze za godziny
poświęcone na pomoc innym.
Za każdą godzinę dodaną do
systemu otrzymujemy 10 dolarów
na wsparcie zweryfikowanych na
portalu organizacji charytatywnych.
Do tej pory mamy w Polsce 425
wolontariuszy.

Aby dodać godziny do systemu
wolontariatu wystarczy
zarejestrować się na portalu IBM
Volunteering & Giving Portal,
wypełnić formularz AIRTABLE i
zaakecpotwać godziny w mailu,
który otrzymacie po wypełnieniu
formularza.
SZCZEGÓŁY

Więcej informacji
na Publisherze CSR
Poland
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P-TECH
Nawet nie sądziłem, że mógłbym pracować
w IT, ale dzięki programowi P-TECH,
teraz naprawdę tego chcę” Marek, 17 lat,
uczeń P-TECH ze szkoły w Katowicach
Marek, uczeń szkoły P-TECH w Katowicach wraz z uczennicą ze szkoły P-TECH w Paryżu, wziął
udział w wywiadzie na temat jego doświadczeń P-TECH. Jest to ogromne wyróżnienie zarówno
dla Marka, jak i dla polskiego P-TECHa, jako że w Europie P-TECH jest już w 33 szkołach!
by Marta Martinez, 16.11.2020
Dzisiaj z dumą ogłaszamy, że model
edukacji w szkołach średnich,
którego pionierem jest IBM, P-TECH,
jest już w 28 krajach z regionów na
całym świecie. W moim regionie,
EMEA, P-TECH rośnie w siłę program jest realizowany przez 33
szkoły w Czechach, Egipcie, Francji,
Irlandii, Włoszech, Maroku, Holandii,
Polsce i Wielkiej Brytanii.
Szkoły P-TECH łączą intensywną
naukę STEM ze szkoleniem
zawodowym realizowanym
poprzez mentoring, dni otwarte w
różnych placówkach i płatne staże
- zapewniane przez lokalne firmy.
P - TECH umożliwia nastolatkom
zdobycie zarówno dyplomu szkoły
średniej, jak i dyplomu college’u
w ciągu 6 lat lub krócej [w Polsce
P-TECH łączy edukację na poziomie
4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (matura)
z edukacją na poziomie 5 Polskiej
Ramy Kwalifikacji]. Absolwenci
programu mogą łatwiej zdobyć
dobrze płatne stanowiska w wielu
branżach.
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W miarę jak P-TECH się rozwija, to
właśnie osobiste historie napawają
mnie największą dumą. Na przykład
entuzjazm Marka, 17-letniego
koszykarza z Katowic. To właśnie
P-TECHowe okno na świat pracy,
zapewnione przez mentora IBM,
zmieniło sposób, w jaki Marek myśli
o swojej przyszłości. Marek podziwia
swojego mentora z IBM za to, że
pokazał uczniom, jak ważne są
umiejętności nietechniczne, takie jak
np. umiejętność dobrej komunikacji.
Pomimo pierwszego roku P-TECH
w lockdownie, Marek i jego koledzy
z katowickiej Ogólnokształcącej
Szkoły Technicznej pracowali
nad świetnym, rzeczywistym
rozwiązaniem AI - pomagając
stworzyć interaktywnego,
wirtualnego chatbota dla Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia, który może odpowiadać na
pytania publiczności dotyczące
każdego aspektu koncertów muzyki
klasycznej.

dużych firm daje nam ogromne
możliwości” - mówi 16-letnia
Hanane, która uczęszcza do Lycée
des Métiers La Tournelle, szkoły
technicznej znajdującej się na
paryskich przedmieściach. P-TECH
pomaga Hanane zrealizować jej
marzenie o byciu deweloperką.
Obecnie, podczas drugiego roku
nauki P-TECH, Hanane zbudowała
już chatbota - tłumacza, nauczyła
się, konfigurować szkolne systemy IT
i odkryła świat IoT. Podoba jej się ta
odpowiedzialność: “Uczymy się, jak
samodzielnie myśleć nad projektami
i to jest naprawdę przydatne”.

Ciara. Entuzjazm wśród uczniów
jest tak duży, że poza “regularnymi”
zajęciami P-TECH, wielu zaczęło
korzystać z programu Open P-TECH,
gdzie uczą się samodzielnie i
zdobywają odznaki potwierdzające
ich kompetencje zawodowe.
Doświadczenie P-TECH jest
wzbogacane przez stale rosnącą
liczbę partnerów branżowych. W
regionie EMEA współpracujemy
z 35 firmami, w tym Fujitsu,
Samsung, BNP Paribas, Orange i
Bosch. Podobnie jak IBM, partnerzy
przemysłowi prowadzą zajęcia
P-TECH, działają jako mentorzy,
angażują uczniów w projekty
firmowe i zapewniają płatne staże.
Dla wielu uczniów, którzy mieliby
wcześniej ograniczone możliwości
kontaktu z takimi firmami, P-TECH
otwiera zupełnie nowe możliwości
- i to nie tylko w zawodach
technicznych. Ciara Dowling mówi
“Uczniowie po raz pierwszy mają
doświadczenie z dużymi firmami
i zdają sobie sprawę, że istnieją
miejsca pracy w takich dziedzinach

jak HR, czy zarządzanie mediami
społecznościowymi.”
Ważne jest, aby nie lekceważyć
systemowej zmiany, która musi
nastąpić, aby P-TECH został przyjęty
w programach nauczania. Wymaga
to długoterminowego planowania,
niezłomnego zaangażowania
oraz ciężkiej pracy, tak aby
wdrożyć P-TECH na każdym
poziomie systemu edukacji. To,
że władze, szkoły i nauczyciele są
gotowi otworzyć swoje programy
edukacyjne dla przemysłu, jest
oznaką zaufania zbudowanego
wokół P-TECH.

jakości edukację i szkolenia
sprzyjające włączeniu społecznemu.
Przyczyniamy się do realizacji
celów Komisji Europejskiej nie
tylko poprzez P-TECH, ale także
poprzez Open P-TECH, SkillsBuild i
SkillsBuild Reignite.
Będziemy nadal rozwijać P-TECH.
Zachęcać młodych ludzi do
myślenia o ich cyfrowej przyszłości.
Poszerzać ich horyzonty i dawać im
możliwości, których w przeciwnym
razie mogą nie dostać.
[tłum. Kamila Lis] Original version

To właśnie ten poziom wspólnego
zaangażowania jest niezbędny,
aby nasza młodzież była w stanie
wykorzystać możliwości, jakie niesie
ze sobą transformacja cyfrowa. IBM
w pełni popiera strategie rządowe,
takie jak przyjęty niedawno przez
Komisję Europejską plan działań
na rzecz edukacji cyfrowej na lata
2021-2027, promujący wysokiej

#WeArePTECH
Ciara Dowling naucza w St Joseph’s
CBS (“Joey’s”) w Fairview w Dublinie,
która jest uważana za jedną z tych
bardziej wymagającą placówkę
edukacyjną. “P-TECH wypełnia
lukę pomiędzy naszymi uczniami, a
innymi jeżeli chodzi o edukację na
poziomie wyższym oraz możliwości
zatrudnienia” - mówi

“Dostawanie wskazówek od trzech
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#GoodTechIBM
Wykłady
Open P-TECH

Nauka z obszaru technologii i umiejętności zawodowych jutra za
darmo!

Konkurs
Open
P-TECH

Minigranty na
projekty edukacyjne
dla szkół

Open P-TECH to
nie tylko kursy
dla uczniów.
Wiele szkół
wzięło udział
w konkursie
minigrantowm i
serii wykładów ze
specjalistami IBM.
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Platforma jest oparta na
dobrze znanym w IBM systemie
YourLearning. Open P-TECH oferuje
bezpłatne szkolenia i badge z
tego, na czym naprawdę dobrze
się znamy, czyli m.in. z obszarów
związanych z blockchainem,
komputerami kwantowymi,
sztuczną inteligencją, chmurą,
cyberbezpieczeństwem czy
kompetencjami zawodowymi.

się przeprowadzić konkurs
minigrantowy dla szkół oraz
zorganizować serię wykładów
ze specjalistami IBM, na które
swoją chęć udziału potwierdziło
do tej pory 2362 uczestników!
Cotygodniowe zajęcia dla szkół
trwają od marca do końca maja.
Zostają na nich poruszane tematy
innowacyjnych technologii,
wokół których są tworzone treści
na platformie Open P-TECH,
m.in takie jak Komputery
Kwantowe, Blockchain, Cloud,
Cyberbezpieczeństwo, AI, czy
Systemy Sieciowe.

Open P-TECH to nie tylko kursy
online, ale również aktywności dla
szkół, które mają miejsce dzięki
ogromnenmu zangażowaniu
i poświęceniu pracowników
IBM. Do tej pory udało nam

Więcej informacji o naszej
inicjatywie znajduje się pod tym
linkiem, a nagrania z warsztatów
są dostępne na kanale „Wykłady
ze specjalistami IBM” na Open
P-TECH.

Open P-TECH – czyli platforma
edukacyjna IBM z obszaru nauk
ścisłych i kompetencji zawodowych
dla uczniów i nauczycieli.

•

NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. GEN. W. ANDERSA W OPATOWIE

IBM we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą
zorganizował konkurs dla szkół zarejestrowanych
na Open P-TECH.
Każdy nauczyciel zarejestrowany na platformie
mógł zgłosić swoją szkołę do konkursu
minigrantowego i zdobyć wsparcie finansowe na
realizację autorskich projektów edukacyjnych.
Wyłoniliśmy 6 zwycięzców konkursu!
Byliśmy pod wrażeniem kreatywności i
pomysłowości wszystkich nadesłanych filmów.
Wspaniale, że mimo pandemii i edukacji zdalnej,
udało się uruchomić pracę zespołową wśród
uczniów i stworzyć tak ciekawe projekty, a
czasami nawet wzruszające projekty. Szczególnie
za serce nas chwycił projekt wymyślony przez
uczniów ze szkoły przyszpitalnej w Lublinie na
temat „Mindfulness – moja wyspa szczęśliwości

•

„ROBOTYKA, FOTOGRAFIA I FUN – CZYLI EKSTRAPOLACJA
KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI W CODZIENNYM ŻYCIU INFOR		

„#(NIE)BEZPIECZNI W SIECI”. WIDEO ZGŁOSZENIE

•

•

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 36 IM. MARCINA KASPRZAKA W WARSZAWIE, 		
„KREATYWNE PROJEKTY ZESPOŁOWE”. WIDEO ZGŁOSZENIE

MATYKA”. WIDEO ZGŁOSZENIE

•

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA ŻOREK				

•

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY UNIWERSYTECKIM 			

„KWANT NIEWIDOMYCH – INNOWACYJNA OPASKA DLA OSÓB

SZPITALU DZIECIĘCYM W LUBLINIE		

NIEWIDOMYCH”. WIDEO ZGŁOSZENIE

„MINDFULNESS – MOJA WYSPA SZCZĘŚLIWOŚCI TU I TERAZ”. 		

SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JANA PAWŁA II

WIDEO ZGŁOSZENIE

			

WE WRZEŚNI							
„EKO DOM PRZYSZŁOŚCI”. WIDEO ZGŁOSZENIE
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Open P-TECH

Mind
full
ness

Nowości
Przyjęcie platformy Open P-TECH
w Polsce okazało się być wielkim
sukcesem!
Pod względem zarejestrowanych
użytkowników jesteśmy na drugim
miejscu w Europie z liczbą ponad
3000 rejestracji. Pokazuje to
zapotrzebowanie na darmowe
materiały i kursy dotyczące
innowacyjnych technologii
oraz umiejętności zawodowych.
Polskie portfolio kursów Open
P-TECH ciągle się rozszerza.

Uczniowie
z oddziału
psychiatrycznego
z Zespołu Szkół
Specjalnych przy
Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym
w Lublinie,
zdecydowali się
oprzeć projekt, jaki
mają przygotować
w ramach grantu
Open P-TECH, o
kurs Mindfulness.
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W marcu na platformie pojawiła się
nowa odznaka cyfrowa z obszaru
“Innowacyjnych technologii“ oraz
nowy kurs zakończony badgem
“Kompetencje Zawodowe“.
Wkrótce zostaną przetłumaczone
na polski dwa kursy: o
Cyberbezpieczeństwie zakończony
badgem, oraz o Mindfulness.
Wszystkie polskie materiały Open
P-TECH można zobaczyć pod tym
linkiem [LINK]

Kurs Mindfulness na Open P-TECH
został stworzony przez naszego
specjalistę z tej dziedziny, Patricka
Kozakiewicza.
Udało mu się wirtualnie spotkać z
uczniami placówki i porozmawiać
o tym czym tak naprawdę jest
Mindfulness i jakie korzyści wynikają
z jego praktykowania. Patrickowi
udało się również przeprowadzić
kilka
ćwiczeń
praktycznych,
skutecznie angażując uczniów.
W ramach projektu uczniowie
mają
przygotować
gazetę
elektorniczną, która będzie swojego
rodzaju
kompendium
wiedzy
Mindfulness dla pacjentów oddziału
psychiatrycznego.

Przetwarzanie w chmurze
Sztuczna Inteligencja
Cyberbezpieczeństwo

Czekamy z niecierpliwością na
rezultaty projektu. Video – zgłoszenie
uczniów możecie obejrzeć pod
poniższym linkiem.
LINK
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EcoStream
wydarzenia

Zapisz się tutaj

Zobacz podsumowanie GREEN

Zapisz się tutaj

MONTH w IBM

Obserwuj kanał BeeGreen Poland na YourLearning!

Posłuchaj Podcastu o inicjatywach BeeGreen
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Social Media Corner

#GoodTechIBM
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#WeArePTECH

#OpenPTECH
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IBM
CSR
Polska

GoodTech
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