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Krzysztof Głomb
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Miasto w Internecie”
Uczestnicy III Kongresu
Kompetencji Przyszłości w Tarnowie

Szanowni Państwo,
Cieszę się, że spotykamy się tutaj w Tarnowie, w Małopolsce na III Kongresie
Kompetencji Przyszłości. Dzisiejsze spotkanie oznacza, że Małopolska na Mapie
kompetencji cyfrowych w Polsce ma się całkiem dobrze. Mam nawet przekonanie, że
robimy bardzo dużo, aby mocno wspierać te procesy, działać innowacyjnie i realizować
pionierskie projekty.
Dzisiaj możemy powiedzieć z całą pewnością, że kompetencje cyfrowe stały się
najbardziej kluczowym czynnikiem rozwoju społecznego, gospodarczego i w ostatnich
kilkunastu miesiącach elementem codzienności. Bardzo często mówimy, że tempo życia
jest zawrotne. Jest ono jeszcze bardziej zawrotne jeśli mamy na myśli rozwój technologii.
Współczesność wymaga od nas gotowości do ciągłej nauki, aktualizacji wiedzy
i poszerzania umiejętności. Kompetencje cyfrowe decydują o inwestycjach, jakości
i dostępności usług publicznych, jakości edukacji, zwiększają naszą przewagę
konkurencyjną na rynku pracy, a także budują pewność siebie i ułatwiają podejmowanie
decyzji w nowych sytuacjach. Zarówno rząd jak i samorządy powinny kreować
i realizować polityki na tym polu. Tarnowski Kongres otworzy nowy rozdział w debacie na
temat praktyki rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce, koniecznej by podsumować
doświadczenia z ostatnich lat i zaprojektować działania odpowiadające na wyzwania
trzeciej dekady XXI wieku.
Dla Nas, Dla Samorządu Województwa Małopolskiego Edukacja to niezwykle
istotny obszar działań. Od kilku lat realizujemy, wspieramy i promujemy projekty, które
będą szansą dla młodych Małopolan na to, że to właśnie tutaj w Małopolsce, tutaj
w Tarnowie będą mogli realizować się zawodowo, także, a może głównie, w zawodach
przyszłości.
Realizujemy więc:
 Małopolską Chmurę Edukacyjną- nowy model nauczania,
 Modernizację Kształcenia Zawodowego II,
 Regionalny Program Stypendialny,
 Działania w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny.
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Dokładnie 24 miesiące temu przydarzył nam się wielki kryzys w postaci pandemii,
a zaraz potem lockdownu i nauki zdalnej. Początkowo dla wszystkich oznaczało to
olbrzymie trudności. Ale cieszę się, że w Małopolsce w tych trudnościach dostrzegliśmy
nowe możliwości. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny była
błyskawiczną odpowiedzią na te trudności. To jedyny tego typu projekt w Polsce
realizowany w obszarze edukacji z poziomu regionalnego. Przeznaczyliśmy na niego
ponad 60 mln zł. Był to nie tylko sprzęt w ilości kilku tysięcy sztuk, który trafił do prawie
tysiąca szkół, ale także, a nawet głównie projekt HUMINE, czyli:
 Środki finansowe na zakup specjalistycznego sprzętu cyfrowego dla 22 szkół
modelowych niezbędnego do przeprowadzenia transformacji cyfrowej,
wprowadzenia nauczania w modelu STEAM z wykorzystaniem kompetencji 4.0.
Wybrane Szkoły modelowe zostały objęte kompleksowym, doradczym
i szkoleniowym wsparciem przez powołane Małopolskie Laboratorium Edukacji
Cyfrowej HUMINE, regionalne centrum wsparcia modernizacji i transformacji
cyfrowej systemu edukacji w Małopolsce zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.
Dzięki tym działaniom możemy śmiało powiedzieć, że staliśmy się regionem,
w którym chcemy przeprowadzić i przeprowadzamy prawdziwą rewolucję cyfrową
w szkołach. Wiem, że ten kongres będzie ważnym krokiem, który wyznaczy nam kolejne
kierunki i standardy działań, które podejmiemy w dalszej kolejności. Nie ma odwrotu.
Jako Małopolska chcemy dalej być liderem w tych działaniach i przykładem, że można.
Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie tego
przedsięwzięcia, Dziękuję znakomitym gościom, którzy będą się z nami dzielić swoją
wiedzą i doświadczeniem, a które dla nas staną się swoistą mapą drogową. W sposób
szczególny dziękuję panu Krzysztofowi Głombowi, Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia
„Miasta w Internecie”, który od lat konsekwentnie i owocnie pracuje na rzecz cyfrowej
transformacji.
Życzę wszystkim Państwu owocnych dyskusji i spotkań.
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