طرحهای ارائه شده توسط شرکت کنندگان در مسابقه برترین عملکرد در سال 3102

بخش شرکتی  /خصوصی

ایران
برگزاری آموزش و آزمون  ICDLبرای کارکنان شرکت ارتباطات سیار (رتبه دوم)
آفریقای جنوبی
استفاده از آموزش آنالین برای تدریس  ICDLبه عنوان بخشی از برنامه آکادمیک دانشگاه
آفریقای جنوبی
تبدیل  Y2Kاز یک شرکت ترخیص گمرک به شرکت مشاوره و آموزش IT
زیمبابوه
اجرای  ICDLدر مدرسه متوسطه  Chishawashaدر دومینیک (برنده)
زیمبابوه
آموزش و آزمون  ICDLبرای دانشآموزان مدرسه عالی Chispite

دولتی  /عمومی

ابوظبی
همکاران بنیاد  ICDL GCCبرنامه  IT Securityرا برای کارکنان دولت اجرا میکنند
هنگ کنگ

][1

اجباری شدن  ICDLدر برنامه آموزشی آکادمیک دانشگاههای کاردانی
ایران
ایران ترکیب جدیدی از ماژولها را به کارمندان دولتی معرفی میکند
ایتالیا
برنامه  ECDL Advancedدر ایتالیا
هلند
بررسی مهارتهای دیجیتال  :ECDLاجرای آزمایشی در وزارتخانههای هلند برای افزایش آگاهی (یا خال) مهارتهای
دیجیتال
لهستان
معرفی مهارتهای  ITدر استان Malopolska
آفریقای جنوبی
ارائه برنامه  ICDLبه زندانیان  4زندان
کره جنوبی
 ICDLامنیت  10111دانشجو را تامین میکند :آینده  ITدر کره
سریالنکا
آموزش  ICDLبه کارکنان دولت برای ارائه خدمات دولت الکترونیک در سریالنکا
زیمبابوه
اداره امور هواپیمایی زیمبابوه از  ICDLبرای تایید و ارائه مدرک به کارمندان خود استفاده میکند
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مشارکت اجتماعی

اتریش
 ECDLپشت میلههای زندان :جرقه امید برای بزهکاران نوجوان در پشت دیوارهای زندان
اتریش
دورههای  ECDLمهاجران را برای بازار کار آماده میکند
بوتسوانا
پروژه  SESIGOسواد دیجیتال را برای کارمندان و کاربران کتابخانه ارتقا میدهد
مجارستان
 ECDLمجارستان به کمک  ECDLبه حمایت خود از گروههای آسیبپذیر ادامه میدهد
ایران
آموزش و آزمون  ICDLبرای جانبازان دچار ضایعه نخاعی در آسایشگاه ثاراهلل
مالزی
 ICDLبرای جوانان محروم شهر Montfort Boys
فلسطین
معرفی  ICDLدر مناطق اشغالی فلسطین
لهستان
از یک فرد عادی تا یک کاربر دارای گواهینامه
رومانی
سواد دیجیتال برای افراد مسن
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آفریقای جنوبی
ایجاد ظرفیت برای نابینایان از طریق فناوری توسط انجمن Cape Town
آفریقای جنوبی
بنیاد  PAPILLONبه گروههای محروم  ICDLارائه میکند
سریالنکا
 ICDLدر سریالنکا :تامین انتظارات در طول جنگ و پس از آن

بازاریابی دیجیتال

هنگ کنگ و ماکائو
افزایش آگاهی جامعه نسبت به برنامه جدید  ICDLبا استفاده از کدهای  QRو ارتباطات موبایل ()NFC
ایران
پورتال بنیاد  ICDLایران فعالیتهای  ICDLرا به کاربران اینترنت معرفی میکند
ایتالیا
تولید برنامههایی برای تلفنهای  IOSو آندروید به منظور ارتقای یادگیری
رومانی
استفاده از فیسبوک و توییتر برای جذب مخاطب
کره جنوبی
مواجهه  ICDLجدید با تجارت اجتماعی
زیمبابوه
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اجرای  ICDLجدید از طریق بازاریابی دیجیتال و همایش ATC
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