Znak Jakości Interkl@sa to ogólnopolska inicjatywa, której głównym celem jest promowanie
szkół przygotowujących uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej. W tym roku Znak Jakości Interkl@sa
przyznawany jest już po raz piąty i objęty został patronatem Premiera RP Kazimierza
Marcinkiewicza.
W ubiegłym roku Znak Jakości Kapituła przyznała 22 szkołom, w tym roku to prestiżowe
wyróżnienie uzyska 18 szkół. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbędzie się w gmachu Sejmu 5
czerwca 2006 r. Planujemy, by nagrody wręczył Premier Kazimierz Marcinkiewicz.

Do Kapituły Znaku Jakości „Interkl@sa” zaproszono wybitne osobistości polskiej kultury,
nauki i polityki:
1. Grażyna Staniszewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, b. przewodnicząca sejmowej
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, przewodnicząca kapituły
2. Prof. Andrzej Blikle - informatyk, cukiernik
3. Marek Borowski - poseł RP, były marszałek Sejmu, lider partii SDPL
4. Prof. Peter A. Bruck - przewodniczący jury europejskiego konkursu multimedialnego
'EuroPrix'
5. Krystyna Janda - aktorka
6. Prof. Aleksander Łuczak - b. Minister Edukacji (PSL), członek KRRiT
7. Prof. Jan Madey - informatyk, wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
8. Kazimierz Marcinkiewicz – Premier Rzeczypospolitej Polskiej
9. Prof. bp Tadeusz Pieronek - rektor Papieskiej Akademii Teologicznej
10. Prof. Aleksander Wolszczan - astronom, odkrywca układu planetarnego
11. Prof. Andrzej Zoll - Rzecznik Praw Obywatelskich

Czesław Niemen - twórca multimedialny, piosenkarz

W szkole ze Znakiem Jakości Interkl@sa:
•

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują komputery i sieć Internet do wyszukiwania,
selekcjonowania i celowego wykorzystywania informacji.

•

Biblioteka szkolna z centrum multimedialnym jest miejscem dostępu do Internetu oraz
zasobów edukacyjnych i źródeł informacji.

•

Nauczyciele i uczniowie opracowali program bezpieczeństwa w Sieci.

•

Nauczyciele stosują komputery i technologię informacyjną, w tym możliwości sieci Internet, w
pracy dydaktycznej.

•

Uczniowie uczestniczą w międzyszkolnych konkursach i olimpiadach, w których komputer i
sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań.

•

Uczniowie zaprojektowali, wykonali i prowadzą szkolną witrynę WWW.

•

Pracownie komputerowe są wykorzystywane nie tylko w procesie nauczania poszczególnych
przedmiotów, ale także w innych przedsięwzięciach – oczekiwanych przez społeczność
lokalną.

Prestiżowe wyróżnienie, jakim jest Znak Jakości Interkl@sa, potwierdza, że szkoła stała się
ośrodkiem wdrażania idei społeczeństwa informacyjnego. Poparcie dla Znaku Jakości wyraziło
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, które w latach 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 oraz
2004/2005 przyznawało specjalne nagrody dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli – inicjatorów
przygotowania szkoły do wyzwań przyszłości.

