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APRC I AKADEMIA MIKROTIKA

• 2018 Centrum Szkolenia Zawodowego w Alytusie (APRC) zostało członkiem 

międzynarodowego programu szkoleniowego Akademia MikroTik.

• Od 2019 uczniowie kierunku sieci komputerowe pogłębią swoją wiedzę z zakresu sieci 

komputerowych poprzez program Akademii Mikrotik: RouterOS, RouterBOARD, DHCP, 

mostkowanie, routing, firewall, tunele i inne.

• Na zakończenie kursu uczniowie przystąpią bezpłatnie do oficjalnego, certyfikowanego 

egzaminu MikroTik Certified Network Associate (MTCNA).



PIERWSZE Z NICH W ROKU 2019. 
CERTYFIKATY MTCNA
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DRUGI ROCZNIK W 2020 R. 
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TRZECI ROCZNIK W 2021 R. 
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• Mikrotik Academy jest przeznaczony dla instytucji edukacyjnych, takich jak uniwersytety, szkoły 

zawodowe i wyższe uczelnie. W programie uczestniczy ponad 500 uniwersytetów i innych 

instytucji edukacyjnych, a około 750 trenerów zajmuje się jego realizacją.

• Uczestnicy APRC są jedynymi na Litwie (w 2021r.)

Źródło: https://mikrotik.com/training/academy



2021R. INSTRUKTORZY MIKROTIK Z RÓŻNYCH KRAJÓW.
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JAKIE SĄ WYMAGANIA WOBEC INSTYTUCJI 
EDUKACYJNYCH, KTÓRE CHCIAŁYBY PRZYSTĄPIĆ 
DO PROGRAMU?

• Instytucja edukacyjna  ubiegającą się o przystąpienie do Akademii MikroTik powinna posiadać 

uprawnienia (zgodnie z prawem danego kraju) do kształcenia według zatwierdzonych 

programów edukacyjnych oraz potwierdzania kwalifikacji w różnych specjalnościach.

• Uczniów/słuchaczy/studentów mających motywację do uzyskania kwalifikacji potwierdzanych 

certyfikatów MikriTik.

• Pomieszczenia do nauki i wyposażenie laboratoriów (MikroTik może pomóc w organizacji 

sprzętu i oprogramowania),

• odpowiedni dostęp do internetu,

• Trenera Akademii MikroTik,

• Materiały szkoleniowe na zajęciach MikroTik Academy zatwierdzone przez MikroTik.

Źródło: https://mikrotik.com/training/academy



MIKROTIK I CZYTANIE

Podczas przygotowywania się do uzyskania certyfikatu Akademii Mikrotik

uczniowie/słuchacze/studenci:

• wyszukują informacje w Internecie, kupują bądź wypożyczają cyfrowe         

i tradycyjne źródła aktualnej wiedzy w zakresie niezbędnym do uzyskania 

certyfikatu,

• uważnie zapoznają z wiedzą zgromadzoną w tych źródłach (czytają ze 

zrozumieniem),

• potwierdzają ją i utrwalają wykonując ćwiczenia w laboratoriach,

• demonstrują ją  podczas egzaminu,

• uzyskują informację, że zdobyta wiedza musi być ciągle aktualizowana i 

akceptują ten warunek.

W ten sposób zostają aktywnymi czytelnikami w zakresie informatyki.  

Wykształcone umiejętności i nawyki w dziedzinie w jednej dziedzinie mogą łatwo być 

przenoszone do innych stref aktywności np. kultury.


