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Deklaracja 
Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została powołana w 2016 roku z 
inicjatywy Fundacji Szkoła Medialna, zrzeszając w sposób nieformalny i 
dobrowolny wszelkie podmioty,  w tym instytucje, organizacje i firmy, które 
identyfikują się z celami MICE i działają na rzecz ich realizacji. 
MICE zmierza do rozwiązań, których istotą jest konsolidacja działań i wspieranie 
partnerstwa samorządów, placówek edukacyjnych, naukowych oraz partnerów 
technologicznych oferujących innowacyjne rozwiązania dla edukacji.  
 
Wizja 
Nowoczesny uczeń i nauczyciel w nowoczesnej szkole, innowacyjnej i 
odpowiadającej wyzwaniom gospodarczym oraz społecznym XXI wieku. 
 
Misja 
Upowszechnianie idei nowoczesnej edukacji, w której nauczyciele i uczniowie 
małopolskich szkół wykorzystują innowacyjne technologie informacyjno 
komunikacyjne i stale podnoszą umiejętności cyfrowe, działając w ten sposób na 
rzecz rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. 
 
Cele 
Celem Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji jest współpraca na rzecz 
podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli regionu 
Małopolski oraz współdziałanie pomiędzy sektorami oświaty i gospodarki poprzez 
skuteczną diagnozę, profesjonalne wytyczanie celów, systematyczne wdrażanie 
założeń programu cyfryzacji oświaty i monitoring efektów. 
 

1. Propagowanie idei nowoczesnej edukacji, opartej na połączeniu dobrej 
tradycji z wdrażaniem innowacyjnych technologii w oświacie. 

2. Podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli 
regionu Małopolski.  

3. Budowanie, organizacja i integracja społeczności szkolnych liderów 
innowacyjnej edukacji i nowych technologii w szkołach. 

4. Integracja małopolskich inicjatyw w zakresie rozwoju kompetencji 
cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli. 

5. Partnerstwo środowisk oświatowych, instytucji i firm promujących 
rozwiązania technologiczne dla edukacji. 

6. Wspieranie szkół w realizacji zadań cyfryzacji i wdrażania programów 
nauczania programowania na różnych etapach edukacyjnych. 
 

 



§ 1 
Sposoby działania MICE 

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji realizuje swoje cele poprzez: 
 

1. Integrację i wspieranie partnerstwa samorządów, placówek edukacyjnych i 
partnerów technologicznych oferujących innowacyjne rozwiązania dla 
edukacji.  

2. Objęcie patronatem Publicznej Szkoły Podstawowej Da Vinci w Krakowie, 
prezentującej rozwiązania sieciowe, cyfrowe narzędzia dydaktyczne i 
metody nowoczesnej dydaktyki szkolnej jako szkoły modelowej 
Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji.  

3. Promocja idei nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej, angażującej ucznia i 
umożliwiającej prowadzenie zajęć nowatorskimi metodami.  

4. Tworzenie programów pilotażowych i innych dla szkół województwa 
małopolskiego, wypełniających ideę cyfrowego wymiaru edukacji. 

5. Integrację podmiotów realizujących zadania na rzecz nauki 
programowania w szkołach. Organizację i koordynowanie oraz 
propagowanie projektów wspierających naukę programowania, 
polegających m. in. na szkoleniach kadry dydaktycznej, prowadzeniu 
warsztatów dla dzieci i młodzieży.  

6. Organizację konferencji dotyczących realizacji działań na rzecz cyfrowej 
edukacji. 

7. Publikację materiałów i obsługę merytoryczną projektów.  
8. Organizację konkursów dla uczniów i nauczycieli.  
9. Monitorowanie procesu wdrażania edukacji cyfrowej w małopolskich 

szkołach poprzez ewaluację działań, opracowywanie badań i raportów. 
 
 

§ 2 
Porozumienie przyjmuje nazwę Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji i        
posługuje się skrótem “MICE” oraz własnym znakiem graficznym.  
 

 
§ 3 

Struktura organizacyjna 
1. Strukturę organizacyjną MICE tworzą: 
- Rada Programowa; 
- Koordynator MICE. 

 
2. Członkowie Rady Programowej są zapraszani przez Koordynatora MICE, 

skład Rady Programowej może zostać uzupełniony po zasięgnięciu opinii 
partnerów MICE. 

3. Rada Programowa MICE wytycza zasadnicze kierunki działań uczestników 
Inicjatywy. 



4. Rada Programowa składa się z nie więcej niż 10 osób, powoływanych na 
czas nieokreślony. Uczestnictwo w Radzie Programowej jest dobrowolne i 
może wygasnąć w każdej chwili na wniosek członka Rady Programowej. 

5. Przewodniczącego Rady Programowej oraz Wiceprzewodniczącego i 
Sekretarza wybiera Rada spośród swojego składu na pierwszym 
spotkaniu. 

6. Zebranie Rady Programowej zwołuje Przewodniczący, może ono także 
zostać zwołane na podstawie wniosku pięciu jej członków. 

7. Funkcję Koordynatora MICE realizuje Fundacja Szkoła Medialna jako 
inicjator projektu. 

8. Koordynator MICE stanowi zaplecze organizacyjno – wykonawcze dla 
realizowanych projektów, w tym: tworzy i uzupełnia listę Partnerów oraz 
członków Rady Programowej, skupia pomysły i inicjuje programy, po 
zasięgnięciu opinii Rady Programowej obejmuje patronatem MICE 
przedsięwzięcia realizujące cele Inicjatywy.  

9. Adres Koordynatora jest adresem korespondencyjnym MICE. 
 

§ 4 
Partnerzy MICE 

1. Parterem MICE może zostać każdy podmiot posiadający osobowość 
prawną – firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje publiczne oraz 
prywatne. 

2. Partnerem Inicjatywy zostaje się po otrzymaniu przez Koordynatora 
deklaracji uczestnika, akceptującej niniejsze Zasady Partnerstwa MICE. 
Deklarację składa się za pośrednictwem strony internetowej 
www.mice.edu.pl i udostępniając swój logotyp do publikacji na stronie 
internetowej MICE. 

3. Partnerzy w ramach MICE mogą podejmować dobrowolne formy 
współpracy i wymiany doświadczeń, organizować konferencje, debaty, 
konsultacje oraz współrealizować projekty i programy, które wpisują się w 
cele MICE. Wszelkie tego typu działania wymagają szczegółowych umów i 
porozumień pomiędzy zainteresowanymi Partnerami i są obejmowane 
patronatem MICE po dokonaniu zgłoszenia drogą elektroniczną do 
Koordynatora MICE. 

4. Z inicjatywy Rady Programowej lub Partnerów mogą być powoływane 
Zespoły Zadaniowe w celu realizacji lub koordynacji danego zadania. 
Zespoły Zadaniowe funkcjonują na podstawie odrębnych umów i 
porozumień zawieranych dobrowolnie pomiędzy Partnerami MICE. 

 
 

§ 5 
Zasady finansowania działań MICE  

1. Działaniami realizowanymi w ramach MICE są wszelkie projekty Partnerów 
realizowane samodzielnie lub w ramach większych projektów, które 
wpisują się w cele Inicjatywy.  

http://www.mice.edu.pl/


2. Działaniami realizowanymi w ramach MICE są w szczególności inicjatywy 
jego Partnerów zadeklarowane na rzecz MICE. Ich koszty ponoszone są 
przez inicjatorów, którzy mogą na ten cel pozyskiwać środki z dotacji, 
zbiórek publicznych, darowizn, grantów, funduszy Unii Europejskiej oraz 
innych źródeł. 

3. Partnerzy MICE mogą udzielać trwałego lub celowego wsparcia 
promocyjnego na rzecz Inicjatywy.  

 
§ 6 

Ustalenia końcowe 
1. Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji zostaje powołana na czas 

nieokreślony. 
2. Rozwiązanie MICE może nastąpić jedynie na mocy wspólnej decyzji Rady 

Programowej. 
3. Każdy z Partnerów MICE może w  sposób dowolny podjąć decyzję o 

wystąpieniu z Inicjatywy zgłaszając taką wolę Koordynatorowi MICE drogą 
pocztową bądź elektroniczną. 

4. Niniejsze Zasady Działania zostały opracowane przez  Koordynatora MICE. 
 
Kraków, wrzesień 2016 

 

 


