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Co przed nami?

Inspiracje i dobre praktyki

Czym jest wykluczenie cyfrowe? 

Projektowanie warsztatów i kursów 
podnoszących kompetencje cyfrowe



Czy kompetencje cyfrowe 
Polaków są wysokie?



Opublikowany w 2021 roku 
raport DESI plasuje 
kompetencje cyfrowe Polaków 
na 24 miejscu spośród 27 
krajów.



Tylko 44 proc. Polaków w wieku 
16-74 lata posiada podstawowe 
umiejętności cyfrowe



Ogólne umiejętności cyfrowe:

● umiejętności korzystania z informacji i danych,
● umiejętności komunikacji i współpracy,
● umiejętności tworzenia treści cyfrowych,
● umiejętności z zakresu bezpieczeństwa,
● umiejętności rozwiązywania problemów.



Wykluczenie cyfrowe - definicja

OECD definiuje wykluczenie cyfrowe jako zjawisko nierówności 
społecznych między poszczególnymi osobami, gospodarstwami 
domowymi, przedsiębiorstwami oraz regionami w poziomie 
rozwoju społeczno-gospodarczego, związanego zarówno z 
dostępem do technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak i 
ich wykorzystaniem we wszystkich sferach aktywności.



Kto jest najbardziej 
zagrożony wykluczeniem 
cyfrowym?



Wśród osób, które określamy jako wykluczone cyfrowo 
największy odsetek stanowią ludzie starsi, wśród innych grup 
społecznych widoczne są również osoby o niskim poziomie 
wykształcenia oraz w trudnej sytuacji materialnej (ta ostatnia 
grupa wzrosła w okresie pandemii COVID-19). Największy 
problem z dostępem do sieci wciąż jest na obszarach wiejskich.



 Jednak kluczowym powodem niekorzystania z internetu jest 
wykluczenie motywacyjne. Związane jest ono przede wszystkim 
z brakiem wiedzy o tym, jak i do czego można sieć wykorzystać. 
Kolejnym problemem są niskie umiejętności w zakresie 
korzystania z komputera i urządzeń mobilnych.



Jak uczyć podstawowych 
kompetencji cyfrowych?



Co jest dla Ciebie 
najtrudniejsze w 
prowadzeniu zajęć dla 
cyfrowych 
debiutantów?



Zanim zaczniesz uczyć, 
zapoznaj się z badaniami:
● Raport wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce,
● Raport “Cyfrowi debiutanci - Jak seniorzy korzystają z technologii? 

O skutecznych praktykach edukacji cyfrowej,
● Raport DESI 2021 - Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 

cyfrowego

https://docplayer.pl/222374368-Cyfrowi-debiutanci-gru-2021-raport-jak-seniorzy-korzystaja-z-technologii-o-skutecznych-praktykach-edukacji-cyfrowej.html
https://docplayer.pl/222374368-Cyfrowi-debiutanci-gru-2021-raport-jak-seniorzy-korzystaja-z-technologii-o-skutecznych-praktykach-edukacji-cyfrowej.html
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en


Rodzaje spotkań:

WARSZTATY KONSULTACJE 
INDYWIDUALNE

POGADANKI



Tematy, które warto poruszać 
na warsztatach:
● podstawy obsługi komputera, smartfonu, tabletu,
● możliwości i poruszanie się w sieci (spędzanie czasu wolnego, 

dostęp do informacji),
● komunikacja (poczta, komunikatory, media społecznościowe),
● załatwianie spraw (e-administracja, zakupy, podróże etc…),
● bezpieczeństwo,
● kultura, dziedzictwo, twórczość, edukacja.



Projektujemy warsztaty - 
od czego zacząć?



Pierwsze spotkanie:

● dowiedz się co potrafią Twoi uczestnicy,
● poznaj motywację do nauki,
● poznaj obawy,
● poznaj ograniczenia,
● zadbaj o integrację uczestników,



Pierwsze spotkanie:

● pamiętaj o pokazaniu 
najbardziej podstawowych 
rzeczy,

● daj przestrzeń do ćwiczeń
● tłumacz “krok po kroku”



Metodologia uczenia dorosłych:

INTRO

(rytuały 
początkowe)

MODUŁY 
MERYTORYCZNE

(realizacja 
WARSZTATU)

ZAKOŃCZENIE

(rytuały końcowe)



Intro:

PRZEDSTAWIENIE 
TRENERA

WPROWADZENIE

RUNDA 
POCZĄTKOWA

OCZEKIWANIA I 
OBAWY

PROGRAM I CELEZASADY GRUPY



Intro:



Intro:





Cykl Kolba:

DOŚWIADCZENIE REFLEKSJA

WDROŻENIE TEORIA

Zadaj zadanie do 
zrobienia, lub 
zapytaj o 
doświadczenia 
uczestników z 
danego 
zagadnienia

Porozmawiaj z 
uczestnikami o 
wnioskach z 
doświadczenia. 
Zadawaj pytania 
otwarte (Co się udało? 
Co było trudne? Jak 
się czuli wykonując 
zadanie?)

Pokaż, jak najprościej 
wykonać to zadanie, 
zwróć szczególną 
uwagę na trudności. 
Wytłumacz dlaczego w 
taki sposób.

Zadaj zadanie 
wdrożeniowe, tak 
aby uczestnicy 
mogli wszystko 
przećwiczyć. 
Porozmawiajcie jak 
mogą wykorzystać 
zdobytą wiedzę.



doświadczenie refleksja

teoria

wdrożenie/ praktyka



Zakończenie:

PODSUMOWANIE TREŚCI 
MERYTORYCZNYCH

ZAKOŃCZENIE
WSPARCIE 

WDROŻENIA

(jak nową wiedzę 
wykorzystać w 

życiu/pracy)
EWALUACJA



Zakończenie:



INSPIRACJE/DOBRE PRAKTYKI
Konsultacje indywidualne

● stałe, określone godziny (zapisy jeśli jest dużo osób),
● indywidualne ćwiczenia,
● rozwiązywanie problemów,



INSPIRACJE/DOBRE PRAKTYKI
Scenariusze, platformy, zasoby



INSPIRACJE/DOBRE PRAKTYKI
Scenariusze, platformy, zasoby



INSPIRACJE/DOBRE PRAKTYKI
Scenariusze, platformy, zasoby



INSPIRACJE/DOBRE PRAKTYKI
Projekty 



Na koniec projektu, dzielimy się wiedzą!

https://metoda.spoledkurs.pl/

https://metoda.spoledkurs.pl/


https://metoda.spoledkurs.pl/

https://metoda.spoledkurs.pl/


Dziękuję za uwagę!
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