
Open
P - TECH

Nowe technologie zapewniają 
nowe możliwości osobom 
gotowym do działania.
Wejdź do gry z Open P - TECH

Bezpłatna nauka umiejętności 
technologicznych jutra
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co jest potrzebne do 
pracy związanej z innowacyjną technologią? Specjaliści 
IBM wiedzą jakie umiejętności techniczne i zawodowe 
staną się kluczowe w przyszłości. Tę skonsolidowaną 
wiedzę zamieścili na platformie Open P-TECH!                                     
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Umiejętności Open P - TECH

Open P - TECH to: 
• Szansa na zdobycie nowych umiejętności:

Umiejętności zarówno technologiczne jak
i zawodowe dają uczniom szansę na karierę
w obszarze STEM (nauki ścisłe, inżynieria,
technologia, matematyka).

• Uznane w branży badge cyfrowe:
Uczniowie i nauczyciele mogą zdobywać
badge, które wielu pracowników IBM                                 
i innych specjalistów zdobywa w pracy. Jest to
świetny sposób na wyeksponowanie nowych
umiejętności w CV i zaprezentowanie ich na
platformie LinkedIn.

• Specjalne treści dla nauczycieli:
Panele przeznaczone dla nauczycieli
dostarczają im pomysłów na to, jak
wykorzystać cyfrowe nauczanie jako
podstawę do angażowania uczniów                                                                
w projekty.  Nauczyciele mają również
dostęp do tablicy postępów ucznia i mogą
udostępniać uczniom informacje z innych
zaufanych źródeł internetowych w celu
dostosowania zajęć do własnych potrzeb.

• Najnowsze tredny technologiczne i 
pożądane umiejętności na rynku
Dzięki platformie Open P - TECH uczniowie 
mają wgląd w pojawiające się trendy 
technologiczne, co pozwala im nabyć 
konieczną wiedzę do rozpoczęcia 
poszukiwania swojej ścieżki kariery.

• Co to jest AI? (badge)
• Co to jest IoT?
• Co to jest Agile w IBMie?
• Wprowadzenie do techniki Mindfulness (badge)
• Wprowadzenie do Data Science (badge)
• Co to jest Blockchain? (badge)
• Podstawy chmury
• Co to jest Design Thinking? (badge)
• Podstawy cyberbezpieczeństwa (badge)
• Co to jest cyberbezpieczeństwo?
• Umiejętności zawodowe 101 (badge)
• Treści dla nauczycieli

Oferta kursów 

Więcej informacji na stronie Open P - TECH
W razie pytań prosimy o kontakt: Kamila Lis, CSR specialist

kamila.lis@ibm.com

https://www.ptech.org/pl/open-p-tech/
mailto:kamila.lis%40ibm.com?subject=kamila.lis%40ibm.com

