
 

 

 

                         
Edukacja cyfrowa w Europie 

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027 

 Jednym z priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2021-2027 jest cyfryzacja. 

W XXI wieku, gdy komputery i tablety stały się nieodłącznym elementem naszego 

społeczeństwa, nie da się uniknąć cyfryzacji. Komputer, to w dzisiejszych czasach 

nie tylko rozrywka, to narzędzie zdobywania informacji, to narzędzie, za pomocą 

którego nabywamy różne produkty, to narzędzie dzięki któremu komunikujemy się ze 

światem, a przede wszystkim jest to już podstawowe narzędzie nauki i pracy.  

 Nasze dzisiejsze życie przesycone jest technologiami cyfrowymi i jednym  
z zadań nauczycieli jest nauczenie dzieci bezpiecznego i racjonalnego poruszania 
się po cyfrowym świecie. Dlatego pisząc wniosek na projekt krótkoterminowy 
podjęłyśmy decyzję, że właśnie cyfryzacja będzie tematem, który chcemy pogłębić 
uczestnicząc w międzynarodowym, europejskim szkoleniu. 
 
 Szukając szkoleń w temacie cyfryzacji na platformie SEG zapoznałyśmy się 
również z aktualnymi artykułami w tym temacie. W grudniu 2021 ukazał się ciekawy 
artykuł "Zdobywanie umiejętności cyfrowych: rozwiązania dla nauczycieli  
i edukatorów". 

 
 Okazało się, że z myślą o rozwijaniu kompetencji i umiejętności cyfrowych 

nauczycieli oraz edukatorów Komisja Europejska powołała specjalną grupę 

ekspertów ds. opracowania "Wspólnych wytycznych dla nauczycieli  

i edukatorów w zakresie wspierania umiejętności cyfrowych i zwalczania 

dezinformacji poprzez edukację i szkolenia", przyczyniając się bezpośrednio do 

realizacji Działania 7 Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata  

2021–2027. 

 
 Podczas pierwszego spotkania ekspertów, które odbyło się 13 października 

2021roku, grupa określiła czynniki wspólne dla udanych praktyk, skupiając się na 

pięciu kluczowych zagadnieniach: 

 krytyczne myślenie 

 szkolenie i kształcenie nauczycieli 

 obalanie na wstępie, demaskowanie i sprawdzanie faktów 

 zaangażowanie uczniów 

 wspólnotowe podejście oraz pedagogika 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_pl
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan/action-7_pl
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_pl
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_pl


Eksperci zwrócili uwagę na wieloaspektowy charakter umiejętności cyfrowych  

i podkreślili potrzebę przyjęcia całościowego podejścia angażującego wszystkie 

zainteresowane strony (tj. uczniów, nauczycieli, rodziców i społeczność). 

Raport końcowy grupy ekspertów zostanie opublikowany w pierwszym kwartale  

2022 r., a następnie we wrześniu 2022 r. zostaną rozpowszechnione ostateczne 

wytyczne w ramach kampanii "Powrót do szkoły" w całej Europie.  

W artykule podano, że z grupą ekspertów można się kontaktować za pośrednictwem 

Twittera - link:  

https://twitter.com/EUDigitalEdu. 

Każdy również może zapoznać się z wypracowanym przez ekspertów planem 

działań w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021-2027- link: 

https://education.ec.europa.eu/pl/plan-dzialania-w-dziedzinie-edukacji-

cyfrowej-na-lata-2021-2027 

 

Cyfryzacja to już nasza codzienność! Korzystajmy z niej mądrze i uczmy naszych 

podopiecznych do rozsądnego poruszania sie po cyfrowym świecie. 

Zachęcamy do zapoznania sie z artykułem na platformie SEG. 

 

opracowała Arleta Jasińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/EUDigitalEdu/

