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Kompetencje cyfrowe – strategiczny kapitał





Kompetencje przyszłości – cyfrowe + „miękkie” - jako wymóg 3 dekady XXI wieku, w związku z technologiami
przełomowymi: AI, chmura, AR/VR, druk 3D, blockchain
kompetencje cyfrowe i „miękkie” – kluczowy, różnicujący czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, także
na poziomie lokalnym
› silny wpływ na decyzje o inwestycjach
› środowisko komunikacji i partycypacji społecznej
› jakość oświaty
dobra edukacja szkolna i dostępność kształcenia się przez całe życie – ważny argument w wyborze miejsca
zamieszkania




funkcjonalne kompetencje cyfrowe osób starszych - warunkujące niezależność, samodzielność i komfort życia



poziom kompetencji cyfrowych mieszkańców – skorelowany z wysokością zarobków i pozycją w miejscu pracy

usługi publiczne świadczone przez samorządy - kanał cyfrowy decyduje o ich dostępności, poziom dojrzałości –
o komforcie
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Polska: kompetencje cyfrowe poniżej oczekiwań






w rankingu DESI 2021 24 miejsce na 27 w Unii Europejskiej pod względem kompetencji cyfrowych - spadek z
22 w 2020 roku - inne kraje rozwijają się bardziej dynamicznie
kontrola Naczelnej Izby Kontroli (marzec 2022r.) - działania ministrów i innych podmiotów na rzecz
podniesienia kompetencji cyfrowych okazały się niewystarczające (okres kontroli 1.01.2018 – 7.10.2021)
okres pandemii COVID – 19 ujawnił deficyty kompetencji cyfrowych w gospodarce i sektorze publicznym,
szczególnie dotkliwe wśród nauczycieli i administracji samorządowej
w latach 2016 – 2021 na rozwój kompetencji cyfrowych alokowano tylko w III osi PO PC 145 mln Euro – 667
mln zł, dodatkowe środki w RPO (ok. 300 mln rocznie)
konieczne nowe otwarcie w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych 3 dekady XXI wieku
› poziom centralny:
- Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych KPRM – koordynacja
- Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do 2030 roku (7,8 mld zł, ponad 1 mld rocznie, w
konsultacjach, III kw. 2022r.) – m.in. Kluby Rozwoju Cyfrowego
- środki programów: KPO, FERS, FERC, FENG
› poziom lokalny: środki regionalnych programów operacyjnych
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Jakie działania systemowe powinny podjąć samorządy lokalne,
by sprostać wyzwaniom 3 dekady XXI wieku?
Tematyka debaty:



Jakie działania podejmowały samorządy w ostatnich latach i jaka jest ich ocena? Co należałoby poprawić? Jakie
nowe działania podjąć?



Jak jest ocena dotychczasowych form dofinansowania edukacji cyfrowej mieszkańców i pracowników sektora
samorządowego, w tym nauczycieli, środkami regionalnymi i centralnymi? Co należałoby zmienić?



Czy gminy/powiaty powinny wprowadzić edukację cyfrową do strategii rozwoju? Czy samorządy powinny
tworzyć plany dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców?



Czy samorządy jako organy prowadzące szkół w większym stopniu mogą zadbać o jakość edukacji a nie tylko
administrować szkołami i dbać infrastrukturę szkolną? Co trzeba by zrobić, by wprowadzić edukację w XXI
wiek?



Czy możliwe jest zawiązanie bliższej współpracy między liderami samorządowymi w celu formułowania
rekomendacji dla władz centralnych i kształtowania polityki edukacji cyfrwoej w Polsce?
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Przegląd styku tematyki edukacji cyfrowej
i działalności samorządów


Kompetencje samorządów w zakresie oświaty: szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz edukacji dorosłych – postawy
decydentów wobec tych pól aktywności samorządów



Stan wiedzy i zrozumienia przez władze samorządowe konieczności modernizacyjnej transformacji cyfrowej szkół – świadomość
konieczności odpowiadania na wzywania kompetencyjne 3 dekady XXI wieku



Adekwatność dotychczasowych form wsparcia samorządów w finansowaniu edukacji cyfrowej z poziomu centralnego i
regionalnego do rzeczywistych potrzeb gmin i powiatów – postulaty nowych form i narzędzi finansowania



Przegląd dobrych doświadczeń i praktyk działań na polu rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców prezentowane przez
uczestników debaty



Potrzeby merytoryczne, organizacyjne i finansowe samorządów w zakresie wsparcia ich innowacyjnych działań na polu edukacji
cyfrowej mieszkańców, w szczególności uczniów szkół – postulaty wobec programów operacyjnych nowej perspektywy budżetowej
UE (rządu i urzędów marszałkowskich)



Możliwość/gotowość organizowania się samorządów do podjęcia działań merytorycznych: planistycznych, programowych i
promujących działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców – stworzenie samorządowego forum do
prezentowania potrzeb i postulatów władz lokalnych
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