
Transformacja cyfrowa 
z eTwinning





Priorytety Komisji Europejskiej na lata 2021-2027 

Włączanie społeczne 
i różnorodność

Docieranie do wszystkich 

uczestników i promowanie 

włączającego podejścia 

do działań w zakresie 

mobilności i współpracy

Ochrona środowiska 
i zmiany klimatyczne

Pogłębianie wiedzy na temat 

zrównoważonego rozwoju i 

działań na rzecz klimatu oraz 

promowanie korzystania z 

ekologicznych środków 

transportu

Transformacja cyfrowa

Rozwijanie 

ogólnodostępnej edukacji 

cyfrowej  wysokiej jakości 

oraz rozwijanie potencjału 

cyfrowego

Aktywne uczestnictwo

Zwiększanie uczestnictwa 

w życiu demokratycznym 

i zaangażowania 

obywatelskiego



Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej 2021-2027

Strategia polityczna Unii Europejskiej (UE) na rzecz trwałego i skutecznego dostosowania systemów 
kształcenia i szkolenia państw członkowskich UE do realiów epoki cyfrowej.

I. Efektywny ekosystem edukacji cyfrowej 
(infrastruktura, technologie, potencjał organizacyjny, AI, treści dydaktyczne)

II. Umiejętności i kompetencje cyfrowe 
(edukacja informatyczna, wykorzystanie AI, e-Safety, przeciwdziałanie dezinformacji)

https://education.ec.europa.eu/pl/focus-topics/digital-education/action-plan

• badanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z 2018 r. Średnio niecałe 40 proc. nauczycieli w całej UE uważa się za gotowych do 

korzystania z technologii cyfrowych w nauczaniu,

• Międzynarodowe Badanie Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych z 2018 r. Ponad 1/3 uczniów w wieku 13–14 lat, nie reprezentowała 

najbardziej podstawowego poziomu biegłości w zakresie umiejętności cyfrowych,

• co czwarta rodzina o niskich dochodach nie ma dostępu do komputerów i szerokopasmowego Internetu, a zróżnicowana sytuacja w UE wynika 

w pewnej mierze z różnic w poziomie dochodów gospodarstw domowych (Eurostat 2019).

https://education.ec.europa.eu/pl/focus-topics/digital-education/action-plan
https://www.oecd-ilibrary.org/education/talis-2018-results-volume-i_1d0bc92a-en
https://www.iea.nl/studies/iea/icils/2018
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals


Koncepcja kampanii:

- szkoły coraz lepiej doposażone w sprzęt i nowe technologie

- tradycyjne/statyczne lekcje, narzędzia cyfrowe na dalszym 

planie

- efektywna edukacja w trybie zdalnym jest dużym wyzwaniem

- projekty edukacyjne otwierają cyfrowo 



TECHNOLOGIE

wykorzystanie 
potencjału 

cyfrowego szkoły

podstawowe 
umiejętności cyfrowe
i edukacja hybrydowa 

KOMPETENCJE CYFROWE



• Warsztaty Doskonalenia Zawodowego

• Seminaria z cyklu Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem

• Wydarzenia online na platformie eTwinning (ESEP)

• Cykl konferencji regionalnych online

• Artykuły i materiały www.etwinning.pl (zakładka)

• Seria wideo Transformacja cyfrowa w mojej szkole

Działania:
https://etwinning.pl/transformacja-cyfrowa-etwinning

http://www.etwinning.pl/
https://etwinning.pl/transformacja-cyfrowa-etwinning
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Dziękuję za uwagę!


