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1. Wprowadzenie

1.1 O projekcie

Projekt	 DIGI.COM/YOUTH	 jest	 realizowany	 przez	

partnerstwo	5	europejskich	organizacji	działających	w	

obszarze	edukacji	i	szkoleń	na	terenie	4	różnych	krajów	

UE:	 VHS	 Cham	 (lider	 projektu,	 Niemcy),	 TECNALIA	

(Hiszpania),	TKNIKA	 (Hiszpania)	UŁ	 (Polska)	 i	LEAP	

Ltd	(Wielka	Brytania).

Projekt	 DIGI.COM/YOUTH	 związany	 jest	 z	

świadczeniem	i	oceną	kompetencji	cyfrowych	poprzez	

wspieranie	 zindywidualizowanego	 kształcenia,	

nauki	 opartej	 na	 współpracy	 oraz	 strategicznego	

wykorzystania	 technologii	 informacyjno-

komunikacyjnych	(ICT),	zwłaszcza	wśród	młodych	ludzi	

zagrożonych	wykluczeniem	społecznym	znajdujących	

się	poza	formalnym	systemem	edukacji.

Grupa	 docelowa	 tego	 projektu	 obejmuje	 migrantów,	

marginalizowaną	 młodzież,	 osoby	 długotrwale	

bezrobotne	 i	 NEET	 (Not	 in	 Education,	 Employment	

or	 Training;	 poza	 edukacją,	 zatrudnieniem	 lub	

szkoleniem).

Celem	 projektu	 jest	 zapewnienie	 młodym	 ludziom	

niezbędnych	 narzędzi	 w	 celu	 poprawy	 i	 oceny	 ich	

kompetencji	 cyfrowych.	 Postępując	 w	 ten	 sposób,	

konsorcjum	stawia	na	rozwój	kompetencji	zawodowych,	

które	pomogą	młodym	ludziom	w	zaistnieniu	na	rynku	

pracy	i	edukacji.

Głównymi	rezultatami	projektu	są:

•	 DIGI.COM/YOUTH:	analiza	kompetencji	cyfrowych	

młodych	ludzi.	Raport	z	badania.

•	 Rama	 DIGI.COM/YOUTH,	 która	 opiera	 się	 na	

wzorcu	DIGICOMP	 i	 zapewnia	możliwość	 określenia	

profilu	kompetencji	cyfrowych.

Platforma	 DIGI.COM/YOUTH,	 która	 ma	 na	 celu	

dostarczenie	grupie	docelowej	odpowiednich	wyzwań	

cyfrowych	 w	 celu	 oceny	 ich	 umiejętności,	 wiedzy	 i	

postaw.

•	 DIGI.COM/YOUTH	 przewodnik	 dla	 pracowników	

młodzieżowych	i	trenerów	ICT	z	suplementem	w	postaci	

dokumentu	 pomocniczego	 na	 temat	 metodologii	 i	

wykorzystania	platformy	edukacyjnej.

Wprowadzenie
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1.2 O konsorcjum
Konsorcjum	 składa	 się	 z	 5	 organizacji	 z	 4	 różnych	

krajów	 UE,	 co	 zapewnia	 kulturowo	 zróżnicowaną	

perspektywę	 przekładającą	 się	 na	 rezultaty	 projektu. 

Organizacje	 te	 mają	 wspólne	 cele	 i	 bogate	

doświadczenie	w	swoich	dziedzinach.

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.

VHS	 Cham	 oferuje	 kursy	 w	 dziedzinie	 relacji	

społecznych,	kształcenia	zawodowego,	języków,	opieki	

zdrowotne,	szkolenia	specjalne	(szkoły	drugiej	szansy	

i	programy	alfabetyzacji	dla	młodych	ludzi	lub	dla	tych,	

którzy	nie	ukończyli	szkoły	w	regulaminowym	czasie).	

Większość	działań	 jest	skierowana	do	 ludzi	młodych,	

osób	bezrobotnych	(w	tym	długotrwale	bezrobotnych)	

i	chcących	zmienić	swoje	kwalifikacje	zawodowe.	VHS	

dostarcza	wskazówek,	porad	i	informacji	związanych	z	

rynkiem	pracy,	a	także	szkoleń	pozwalających	uzyskać	

nowe	kompetencje	dostosowane	do	potrzeb	rynku.

TECNALIA

Tecnalia	Research	&	Innovation	(TECNALIA)	związana	

z	 technologiami	 i	 ich	 społecznym	 wykorzystaniem	

w	 obszarze	 administracji	 publicznej	 pomaga	 w	

zmniejszeniu	przepaści	cyfrowej	poprzez	zapewnienie	

technologii	 informacyjno-komunikacyjnych	 (ICT)	

zarówno	 pojedynczym	 obywatelom,	 jak	 i	 małym	

przedsiębiorstwom.	 Cel	 ten	 jest	 wspomagany	 przez	

dodatkowe	 inicjatywy	 ukierunkowane	 na	 doradztwo,	

szkolenia	 i	 rozpowszechnianie;	 certyfikację	 wiedzy	 i	

kompetencji;	oraz	wspieranie	procesu	cyfryzacji.

 

TKNIKA

Tknika	 jest	 Instytutem	 Innowacji	 związanym	 z	

kształceniem	 zawodowym	 utworzonym	 przez	

Wiceprzewodniczącego	 Ministerstwa	 Edukacji	 rządu	

baskijskiego.	 Instytut	 powstał	 w	 2005	 roku	 w	 celu	

promowania	innowacji	w	zakresie	edukacji	zawodowej,	

szkoleń	 i	 kształcenia	 ustawicznego	w	Kraju	 Basków.	

Organizacja	 koncentruje	 się	 na	 projektach,	 które	

są	 innowacyjne	 i	 za	 cel	 stawiają	 sobie	 zdobywanie	 i	

upowszechnianie	wiedzy.
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University of Lodz

Koncepcja	 kształcenia	 ustawicznego	 ma	 ważne	

miejsce	 w	 misji	 tej	 instytucji.	 Uniwersytet	 Łódzki,	

jako	 jeden	 z	 czołowych	 uniwersytetów	 w	 Polsce,		

przygotowuje	 swoją	 ofertę	 edukacyjną	 zgodnie	 z	

wymaganiami	 społeczeństwa	 i	 rynku	 pracy	 poprzez	

wprowadzanie	 nowych	 form	 przekazywania	 wiedzy	

kierowanej	 do	 wszystkich	 grup	 wiekowych	 i	 różnych	

sektorów.	Jednym	z	celów	UŁ	jest	wspieranie	procesów	

uczenia	się	przy	pomocy	platform	edukacyjnych	oraz	

promowanie	nowoczesnych	metod	nauczania.

Language Education and Partnerships LTD

LEAP	 oferuje	 szeroki	 zakres	 usług	 edukacyjnych	 i	

szkoleniowych	 dla	 osób	 uczących	 się,	 stażystów	 i	

nauczycieli	w	ramach	edukacji	pozaformalnej.	Oferta	tej	

instytucji	obejmuje	zarówno	zajęcia	z	języka	obcego	i	

kultury,	jak	i	profesjonalne	szkolenia	dla	początkujących	

nauczycieli	 i	 wychowawców	 w	 Wielkiej	 Brytanii	 i	

Europie.	Misją	 LEAP	 jest	 promowanie	 standardów	w	

zakresie	 uczenia	 się	 i	 nauczania	 poprzez	 tworzenie	

trwałych	sieci	i	współpracy.
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1.3 Informacje ogólne

Kwestionariusz ankiety

Działania	 w	 ramach	 projektu	 DIGI.COM/YOUTH	

rozpoczęły	 się	 etapem	 badawczym,	 którego	

początkową	fazę	stanowiła	analiza	danych	zastanych	

przeprowadzona	przez	badaczy	z	Niemiec,	Hiszpanii,	

Polski	 i	 Wielkiej	 Brytanii.	 	 Faza	 badań	 terenowych	

objęła	kolekcję	kwestionariuszy	zebranych	wśród	314	

młodych	 ludzi	 pomiędzy	 18	 a	 25	 rokiem	 życia	 oraz	

85	 trenerów	o	zróżnicowanym	doświadczeniu	w	polu	

nauczania	technik	informatycznych	(ICT).

Rezultaty	 badań	 kwestionariuszowych	 dostarczyły	

konsorcjum	 danych	 i	 pozwoliły	 wysnuć	 wnioski,	

które	 zostaną	 następnie	włączone	w	 proces	 budowy	

platformy	 edukacyjnej	 i	 przewodnika	 szkoleniowego	

dla	trenerów.	

Zebrane	dane	pokazały,	że	młodzi	uczestnicy	szkoleń	są	

zaznajomieni	z	poszukiwaniem	informacji	i	tworzeniem	

e-kontentu.	 Wskazały	 także	 mniej	 znane	 badanym	

obszary.	Dzięki	uzyskanym	danym,	konsorcjum	skupi	

się	 na	 aktywnościach,	 które	 pozwolą	 zbalansować	

zadania	 w	 taki	 sposób,	 by	 rozwijać	 posiadane	 już	

przez	 potencjalnych	 beneficjentów	 umiejętności	 i	

jednocześnie	budować	nowe	–	tym	samym	pomagając	

im		odnieść	sukces	na	rynku	pracy.	

By	 wzbogacić	 wyniki	 badań,	 konsorcjum	 zebrało	

dodatkowe	 opinie	 bezpośrednio	 od	 pracodawców	 i	

poprzez	 strony	 internetowe.	 Kwerenda	 ta	 pokazała,	

jakich	 cech	 poszukują	 pracodawcy	 rekrutując	

przyszłych	 pracowników.	 Umiejętność	 korzystania	

z	 podstawowego	 pakietu	 biurowego	 jest	 wymagana	

nawet	przy	rekrutacji	na	stanowiska	dla	osób	o	małych	

kwalifikacjach.	W	zasadzie	już	potencjalni	pracownicy	

niewykwalifikowani	 powinni	 posiadać	 umiejętności	 z	

obszaru	technik	informatycznych	na	podstawowym

poziomie	 (szczególnie	 umiejętności	 korzystania	 z	

programów	 do	 organizacji	 i	 zarządzania,	 np.	 Word,	

Excel,	a	także	wyszukiwarek	internetowych).	Bardziej	

wymagające	 posady	 związane	 są	 z	 biegłością	 w	

obsłudze	baz	danych	i	kreacją	zasobów	dla	sieci.

Badania	unaoczniły	także	niedobór	zajęć	związanych	

z	 aplikacjami,	 programowaniem,	 rozwiązywaniem	

problemów,	mediami	społecznościowymi,	komunikacją	

on-line	 (poza	 e-mailowaniem),	 kreowaniem	 zasobów	

on-line,	 bezpieczeństwem	 oraz	 wykorzystaniem	

Internetu	 do	 poszukiwania	 pracy.	 Większość	 kursów	

jest	 zorientowana	 ku	 lokalnym	 kontekstom	 i	 rynkowi	

pracy. 
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Analiza danych zastanych i kwestionariusze 

IKANOS

Ostatni	 etap	 badań	 bazował	 na	 analizie	 danych	

zastanych	 prowadzonej	 przez	 partnerów	 konsorcjum	

na	 poziomie	 narodowym	 oraz	 w	 odniesieniu	 do	

perspektywy	 Unii	 Europejskiej.	 Z	 punktu	 widzenia	

tych	 analiz,	 cele	 projektu	 DIGI.COM/YOUTH	 są	

innowacyjne,	 a	 sam	 projekt	 ma	 szansę	 dostarczyć	

wysokiej	 jakości	 materiał	 edukacyjny	 dostosowany	

do	 grupy	 docelowej.	W	 szczególności	 wykorzystanie	

grywalizacji	i	elementów	snucia	opowieści,	wydaje	się	

interesujące	dla	różnych	typów	odbiorców.	

Ponadto,	 opinie	 dotyczące	 ramy	 DIGCOMP	 mogą	

również	 służyć	 jako	 baza	 do	 opracowania	 platformy	

DIGI.COM/YOUTH	ze	względu	na	zbliżone	ramy	obu	

projektów	 i	 bezpośrednią	 relację	 między	 najniższym	

poziomem	 kompetencji	 opisanym	 w	 DIGCOMP	 a	

docelową	grupą	DIGI.COM/YOUTH.	

W	 ramach	 uzupełnienia	 procesu	 profilowania	

grupy	 docelowej,	 wytypowano	 badanych	 mających	

dodatkowo	 wypełnić	 kwestionariusze	 IKANOS.	

Jednakże	w	większości	przypadków	okazał	się	on	zbyt	

trudny	 dla	 uczestników	 badania	 -	 niezrozumiały	 na	

poziomie	stosowanej	terminologii	i	wykorzystywanych	

w	badaniu	analogii.	
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https://digicomyouth.wordpress.com/blog/

Raport metodologiczny

Symultanicznie	 do	 fazy	 badawczej	 projektu,	

opracowano raport metodologiczny. Zawiera on m.in. 

rozdział	 na	 temat	 dotychczasowego	 stanu	wiedzy,	w	

którym	zwrócono	uwagę	na	potrzebę	rozwoju	poziomu	

kompetencji	 cyfrowych	 oraz	 profili	 kompetencji	

obywateli	europejskich,	a	także	na	inicjatywy	niezbędne	

do	rozwiązania	tego	problemu.	W	rozdziale	tym	podjęto	

również	 temat	 alfabetyzacji	 cyfrowej	 i	 jej	 znaczenia	

w	 dobie	 postępu	 technologicznego.	 Sugeruje	 się	 w	

nim	 również	 jak	 kształtować	 nauczanie	 kompetencji	

cyfrowych	poza	formalnym	systemem	edukacji.

	 Raport	analizuje	także	obecne	polityki	i	europejskie	

trendy	w	sektorze	technik	informacyjnych	i	umiejętności	

cyfrowych,	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	 krajów-

partnerów	konsorcjum.	Skupia	się	on	na	matrycy	oceny	

umiejętności	cyfrowych	młodzieży	wykorzystywanej	w	

projekcie:	DIGCOMP.	

W	 raporcie	 metodologicznym	 wskazuje	 się	 także	

najlepsze	 techniki	 pomiaru	 kompetencji	 cyfrowych	 i	

najlepsze	 platformy	 technologiczne	 wspierające	 tego	

typu	działania.	

Raport:
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Główne wnioski: kwestionariusz i analiza 

danych zastanych:

•	 Płeć,	 wiek	 i	 doświadczenie	 zawodowe	

respondentów	 nie	 tworzą	 jednego	 wzorca.	 Część	

trenerów	w	grupie	badanych	nie	była	specjalistami	w	

nauczaniu	technik	informatycznych.	

Rekomendacja:	 Należy	 używać	 prostych	 instrukcji,	

unikać	specjalistycznego	słownictwa.

•	 Większość	 badanych	 najczęściej	 korzysta	 z	

następujących	 metod	 z	 obszaru	 ICT:	 tworzenie	

kontentu,	 poszukiwanie	 informacji,	 organizacja,	

identyfikacja	i	przechowywanie	danych	(wyjątkiem	jest	

tu	znacząca	liczba	trenerów,	która	naucza	tylko	obsługi	

podstawowych	programów	pakietu	Microsoft	Office	–	

jak	w	polskiej	grupie	badanych).

Rekomendacja:	Należy	tworzyć	zadania	powiązane	z	

tymi metodami. 

•	 Respondenci	 w	 swojej	 pracy	 używają	 różnych	

narzędzi	 ICT.	 Widzą	 potrzebę	 warsztatów	 i	 kursów,	

uproszenia	 treści	 i	 zabezpieczenia	 zaplecza	

infrastrukturalnego.		

Rekomendacja:	 Należy	 dostarczyć	 platformę	 on-

line	wraz	z	odpowiednimi	wskazówkami	dla	 trenerów	

i	 młodzieży;	 jednakże	 problemy	 infrastrukturalne	

nie	 mogą	 być	 rozwiązane	 przez	 projekt	 DIGI.COM/

YOUTH.		

•	 Badani	 w	 większości	 uznają	 wszystkie	

zaproponowane	 tematy	 związane	z	 sektorem	 ICT	za	

przydatne.	 Najczęściej	 zgłaszane	 problemy	 w	 pracy	

ze	studentami	związane	były	z	brakiem	umiejętności,	

brakiem	 sprzętu	 lub	 niedoborami	 infrastrukturalnymi.	

Rekomendacja:	 Należy	 dostarczyć	 platformę	 on-line	

wraz	 z	 odpowiednimi	 wskazówkami	 dla	 trenerów	 i	

młodzieży	 uwzględniając	 brak	 odpowiedniej	 wiedzy	 i	

kompetencji	wśród	potencjalnych	uczestników.	

•				Respondenci	uznają	za	użyteczne	narzędzie	takie	

jak	 e-mail,	 prezentacje	 multimedialne	 i	 platformy	

e-learningowe.	 Jako	 najmniej	 użyteczne	 wymieniano	

fora	dyskusyjne	i	e-booki.		

Rekomendacja:	 Należy	 używać	 elementów	

multimedialnych	 i	 graficznych	 reprezentacji	 jako	

materiału	ilustrującego	konieczne	instrukcje.	
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•	 W	 większości	 młodzież	 biorąca	 udział	

w	 badaniu	 nie	 przekraczała	 25	 roku	 życia,	 choć	

średnia	 wieku	 różniła	 się	 zależnie	 od	 kraju	 badania.	

Większość	z	badanych	zmagała	się	problemami	socjo-

ekonomicznymi.	W	opinii	trenerów,	młodzież	zręcznie	

posługuje	 się	 popularnymi	 narzędziami	 takimi,	 jak	

Skype	czy	Facebook,	ale	wciąż	istnieje	silna	potrzeba	

poprawy	innych	umiejętności	związanych	z	obszarem	

ICT.

Rekomendacja:	 Należy	 stworzyć	możliwość	 kontaktu	

z	 trenerami	 poprzez	 Skype	 lub	 Facebook	 w	 trakcie	

realizacji	zadań	na	platformie	(kontakt	twarzą	w	twarz;	

bardziej	przyjazne	środowisko).

•	 Badani	 to	 głównie	 mężczyźni	 do	 25	 roku	

życia,	bezrobotni.	Większość	zakończyła	edukację	na	

poziomie	liceum	lub	skończyła	szkołę	zawodową	bez	

uzyskania	 dyplomu.	 Obecnie	 zmagają	 się	 z	 różnymi	

życiowymi	przeszkodami.	

Rekomendacja:	 Należy	 stworzyć	 zadania	 oparte	 o	

problemy	 znane	młodym	mężczyznom	 (np.	 szukanie	

pracy)	oraz/i	w	oparciu	o	 tematy	dla	nich	ważne,	 tak	

by	sytuacje	te	były	dla	nich	łatwiejsze	a	zadania,	być	

może,	bardziej	interesujące.	

•	 Młodzi	 badani	 używają	 komputerów	 i/lub	 innych	

narzędzi	 głównie	 w	 domu	 –	 dla	 rozrywki	 lub	 w	 celu	

komunikacji	 (z	 wyjątkiem	 dużej	 grupy	 polskich	

respondentów,	 którzy	 używają	 tylko	 smartfonów	 i	

komputerów	 w	 trakcie	 zajęć,	 jeśli	 uczęszczają	 na	

jakieś	kursy).		

Rekomendacja:	Ponieważ	większość	badanych	używa	

e-narzędzi	w	celu	komunikacji	lub	dla	rozrywki,	wydaje	

się	 zasadnym	 opracować	 platformę	 z	 zadaniami	

nawiązującymi	 do	 tematów	 rozrywkowych	 wraz	

z	 koniecznością	 wspierania	 komunikacji	 między	

uczestnikami	 podczas	 realizacji	 zadań.	 Zgodnie	 z	

tym	 założeniem,	 wszystkie	 inne	 funkcje	 uczenia	 się	

nowych	 umiejętności	 powinny	 być	 powiązane	 z	 tymi	

dwoma	głównymi	obszarami.
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•	 Respondenci	używają	głównie	edytorów	tekstu	i	są	

użytkownikami	 internetu	na	poziomie	początkującym.	

Internet	to	dla	nich	domena	czasu	wolnego,	co	wydaje	

się	wspólnym	trendem	wśród	wszystkich	partnerskich	

krajów.			

Rekomendacja:	 Należy	 stworzyć	 platformę	 z	

zadaniami,	które	nawiązują	do	 tematyki	 rozrywkowej,	

jednocześnie	 pamiętając	 o	 bardzo	 niskim	 poziomie	

umiejętności	 i	 kompetencji	 użytkowników	 (poza	

użytkowaniem	 edytorów	 tekstu	 i	 poszukiwaniem	

podstawowych	informacji).	

•	 Badani	(także	uczestnicy	kursów	w	obszarze	ICT)	

poszukują	 wsparcia	 głównie	 w	 obszarze	 prezentacji	

multimedialnych,	 aplikacji	 komputerowych,	 kreacji	

e-kontentu	i	rozwiązywania	problemów.		

Rekomendacja:	Należy	zdecydować	czy	struktura	zadań	

powinna	 być	 skupiona	 na	 konkretnych	 problemach	

(poziom	 za	 poziomem,	 “wyspa”	 za	 “wyspą”),	 czy	 też	

problemy	 powinny	 być	 zintegrowane	 we	 wszystkich	

zadaniach,	 a	 następnie	 ustrukturyzowane	 zgodnie	 z	

poziomem	postępów.		
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www.creativethinkingproject.eu

Platforma	 powstała	 w	 oparciu	 o	 DIGITAL	

COMPETENCES	 FRAMEWORK	 opracowaną	 z	

wykorzystaniem	 wersji	 1	 tej	 Ramy	 Kompetencji	

(http://digcomp.org.pl/rama-digcomp),	 w	 związku	

z	 czym	 można	 ją	 dostosować	 do	 części	 Europass	

CV	 dotyczącej	 kompetencji	 cyfrowych	 (	 http://

europass.org.pl/dokumenty/curriculum-vitae/).	

DIGITAL	COMPETENCE		Framework	version	1,	visit:	

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167
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Platforma umożliwia pełne wykorzystanie najnowszej wersji Europass CV, oferując tabelę samooceny 
pozwalającą mapować kompetencje cyfrowe na następujących obszarach: przetwarzanie informacji, 
komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo oraz rozwiązywanie problemów w oparciu o poziomy 
biegłości i opisy.  Każdy użytkownik/uczeń może wykorzystać platformę do oceny własnych kompetencji 

na poszczególnych obszarach i przeniesienia tych danych do Europass CV.

http://europass.org.pl/dokumenty/curriculum-vitae/
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1.4 O koncepcji

Platforma	 wykorzystuje	 format	 storytellingu,	 aby	

zaangażować	użytkowników/uczniów	w	quiz.	

Projekt	 DIGI.COM/YOUTH	 odgrywa	 istotną	 rolę	 w	

zakresie	 uczestnictwa	 młodzieży,	 a	 jego	 celem	 jest	

zwiększanie	 uczestnictwa	 pośród	 młodych	 osób	

poprzez gry i storytelling.

Istnieją	badania	łączące	zaangażowanie	uczestników	z	

kilkoma	koncepcjami	takimi	jak	storytelling	(Schoenau-

Fog	 et	 al.,	 2013),	 przepływ	 (Chen,	 2007;	 Sweetser	

and	Wyeth	 2005),	 obecność	 (Tamborini	 and	 Skalski,	

2006),	zanurzenie	(Jennett	et	al.,	2008),	przyjemność	

(IJsselsteijn	 et	 al.,	 2008)	 czy	 motywacja	 (Rigby	

and	 Ryan,	 2011).	 Niemniej	 jednak	 na	 przestrzeni	

ostatnich	 trzech	 lat	 zaobserwowano	 w	 branży	 gier	

wideo	 tendencję	 do	 skupiania	 się	 na	 storytellingu	

stanowiącym	 w	 przebiegu	 gry	 czynnik	 angażujący,	

pozwalający	 nawiązać	 graczowi	 emocjonalną	 więź	 z	

grą	w	formie	aktywnego	storytellingu	 i	 to	 jest	właśnie	

podejście,	 jakie	 zamierza	 wykorzystać	 projekt	 DIGI.

COM/YOUTH	na	swojej	platformie	edukacyjnej.	

W	kontekstach	edukacyjnych,	storytelling	może	także

służyć	 do	 przekazywania	 łatwych	 do	 zrozumienia	

i	 zapamiętania	 treści	 edukacyjnych,	 ponieważ	

ludzie	 mają	 tendencję	 do	 porządkowania	 nabytej	

wiedzy	 w	 formie	 opowieści	 (Bruner,	 2002).	 Dlatego	

też	 uważamy,	 że	 wdrożenie	 koncepcji	 pięciu	 wysp	

cyfrowych	na	platformie	przełoży	się	na	nabycie	pięciu	

obszarów	kompetencji	cyfrowych	opisanych	w	ramach	

DIGCOMP.	

Storytelling	i	środowisko	przypominające	grę	wybrano	

ze	 względu	 na	 fakt,	 iż	 ważnym	 aspektem	 gier	

edukacyjnych	jest	bezpieczne	i	przyjazne	środowisko,	

w	którym	porażka	jest	akceptowaną	częścią	dynamiki	

gry,	 a	 podstawą	 pedagogiczną	 jest	 uczenie	 się	 na	

własnych	błędach.	

Z	 perspektywy	 psychologicznej,	 zaangażowanie	

indywidualne	 motywuje	 wewnętrznie	 ciekawość,	

wysiłek,	 przyjemność	 oraz	 potrzeba	 osiągania	

własnych	 celów	 intelektualnych	 bądź	 osobistych.	

Dlatego	 też	 zaangażowanie	 stanowi	 aktywną	 cechę,	

jaką	 może	 wspierać	 technologia	 poprzez	 cyfrowe	

gry	 i	 storytelling,	 co	umożliwia	graczom	kontrolę	nad	

własnymi	działaniami,	przy	jednoczesnym	zachowaniu	

wolności	w	odkrywaniu	świata	i	podejmowaniu	decyzji.
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1.5 O przewodniku  

Przewodnik	 został	 opracowany	 w	 celu	 zapewnienia	

pracownikom	młodzieżowym	i	trenerom	ICT	informacji	

na	temat:

•	 Key	 elements	 of	 	 the	 state-of-the-art	 of	 ICT	 and	

digital competences 

•	 DIGI.COM/Youth	digital	profile

•	 ICT	methodologies	

•	 Use	and	implementation	of	the	platform
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Strategie i metodologie DIGI.COM/YOUTH

2. Strategie i metodologie  
DIGI.COM/YOUTH
2.1 Osoba kompetentna cyfrowo

Istnieje	 zgoda	 w	 całej	 Europie	 co	 do	 potrzeby	

zwiększenia	poziomu	kompetencji	cyfrowych	każdego	

obywatela	 i	 wsparcia	 kształcenia	 w	 tym	 zakresie	 w	

celu	 poprawy	 dobrostanu	 i	 zwiększenia	 szans	 na	

zatrudnienie.	 Szereg	 różnych	 inicjatyw	 dotyczących	

tego	 obszaru	 jest	 już	 realizowanych	 na	 poziomie	

europejskim.

Mimo	 wielu	 inicjatyw,	 zmniejszenie	 różnic	 w	

umiejętnościach	 cyfrowych	 nadal	 pozostaje	

wyzwaniem	w	szybko	zmieniającym	się	społeczeństwie	

europejskim.

Kluczowym	problemem	jest	 to,	że,	biorąc	pod	uwagę	

aspekty	zatrudnienia,	uczenie	umiejętności	cyfrowych	

obywateli	 UE	 musi	 odbywać	 się	 także	 w	 zakresie	

edukacji	 pozaformalnej	 i	 nieformalnej.	 Jednocześnie	

formalna	 walidacja	 i	 uznawanie	 umiejętności	 i	

kompetencji	nabytych	w	takich	warunkach	jest	wciąż	w	

wielu	przypadkach	niejasne.

Wśród	 wielu	 inicjatyw	 mających	 na	 celu	 wspieranie	

walidacji	 i	 uznawania	 umiejętności	 cyfrowych	 z	

obszaru	edukacji	pozaformalnej	i	nieformalnej	znajduje	

się	 opracowanie	 ram	 DIGICOMP	 uwzględniających	

elementy	 ICT	 w	 kompetencjach	 cyfrowych,	 które	 są	

niezbędne	dla	różnych	profili	zawodowych.	To	właśnie	

na	 podstawie	 tych	 ram,	 projekt	 DIGI.COM/YOUTH	

był	 w	 stanie	 zdefiniować	 profil	 swojego	 adresata,	

zagrożonego	 wykluczeniem	 społecznym.	 Określenie	

profilu	 przełożyło	 się	 natomiast	 na	 stworzenie	

platformy,	 która	 jest	 w	 stanie	 ocenić	 umiejętności,	

wiedzę	i	postawy	młodzieży	zachęcając	jednocześnie	

do	 rozwijania	 niezbędnych	 kompetencji,	 które	 mogą	

ułatwić	sukces	w	uzyskaniu	i	utrzymaniu	zatrudnienia.

Osoba	 kompetentna	 cyfrowo	 jest	 jednostką,	 która	

może	 bezproblemowo	 pracować	 w	 całym	 szeregu	

kluczowych	 obszarów	 przynajmniej	 na	 poziomie	

podstawowym. Obszary te zmapowano i dostosowano 

do	celów	niniejszego	projektu	oraz	zaimplementowano	

na	potrzeby	platformy	edukacyjnej:
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Obszar Kompetencja

Informacja C1.1. Prze-
glądanie, wyszuki-
wanie i filtrowanie 
informacji

C1.2. Ocena 
informacji

C1.3. 
Przechowywanie 
i odzyskiwanie 
informacji

Komunikacja C2.1 Interakcja 
za pomocą 
technologii

C2.2. 
Udostępnianie 
informacji i treści

C2.3. Włączamnie 
się życie 
społeczne 
internetu

C2.4. Współpraca 
za pośrednictwem 
kanałów 
cyfrowych

C2.5. Netykieta C2-6. Zarządzanie 
tożsamością 
cyfrową

Tworzenie	treści C3.1. 
Opracowanie 
treści

C3.2. Integracja 
i ponowne 
opracowanie

C3.3. Prawa 
autorskie i licencje

C3.4. 
Programowanie 
informacji

Bezpieczeństwo C4.1. Ochrona 
urządzeń

C4.2. Ochrona 
danych 
osobowych

C4.3. Ochrona 
zdrowia

C4.4. Ochrona 
środowiska

Rozwiązanie	

problemów

C5.1. 
Rozwiązywanie 
problemów 
technicznych

C5.2. Identyfikacji 
potrzeb i 
technologicznych 
rozwiązań

C5.3. 
Innowacyjność i 
kreatywność przy 
użyciu technologii

C5.4. 
Identyfikowanie 
cyfrowych luk 
kompetencyjnych

DIGI.COM/YOUTH Framework
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2.2 Metodologie angażujące 

Szereg	metod	w	edukacji	pozaformalnej	i	nieformalnej	

zidentyfikowano	 w	 całej	 Europie	 jako	 interesujące	 i	

efektywne.	Są	to:

MOOCs

“MOOCs	 lub	 masowe	 otwarte	 kursy	 online,	 są	

platformami	dostępu	do	informacji	edukacyjnej,	zwykle	

darmowe	i	w	pełni	otwarte,	co	oznacza,	że	dostęp	nie	

jest	to	jakkolwiek	ograniczony.	Wiele	z	MOOCs	używa	

wykładów	wideo,	wykorzystując	starą	formę	nauczania	

z	wykorzystaniem	nowych	technologii.	Z	tego	powodu,	

MOOCs	 wymaga	 instruktażu	 projektowania,	 który	

ułatwi	pozyskiwanie	informacji	zwrotnej	na	dużą	skalę	

i	odpowiednią	interakcję.

Kursy	są	 “stworzone	 jako	wyzwania”.	 Jest	 to	 sposób	

na	ukierunkowany	na	wzmozony	kontakt,	współpracę	

i	 współuczestnictwo	 w	 procesie	 uczenia	 się,	 co	

doskonale	wisuje	się	w	cel	projektu	Digi.Com/Youth	 i	

jego	“5	Cyfrowych	Wysp.	Wiele	z	dostępnych	MOOCs	

wiążę	się	z	opłatą	certyfikacyjną	po	zakończeniu	kursu,	

to	 nie	 może	 mieć	 jednak	 wpływu	 przy	 końcowym	

egzaminie,	 ocena	 powinna	 opierać	 się	 na	 wynikach	

osiągniętych	 w	 czasie	 wykonywania	 poszczegółnych	

zadań	i	na	wzajemnej	ocenie	studentów.

Według	 Komisji	 Europejskiej	 tego	 rodzaju	 platformy	

mają	 potencjał	 na	 osiągnięcie	 o	 wiele	 większego	

i	 bardziej	 zróżnicowanego	 grona	 odbiorców	 niż	 w	

przypadku	 tradycyjnych	 form	 uczenia	 się	 (i	 przy	

niższych	kosztach)”.

(DIGI.COM/YOUTH	 O1	 Report,	 2016,	 https://
digicomyouth.wordpress.com/blog/)
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Nauczanie na odległość

“Mobile learning polega na wykorzystaniu 

technologii mobilnych, pojedynczo lub w połączeniu 

z innymi technologiami komunikacji oraz informacji 

(ICT), aby umożliwić naukę zawsze i wszędzie. 

Ludzie mogą korzystać z urządzeń przenośnych w 

celu uzyskania dostępu do zasobów edukacyjnych, 

kontaktować się z innymi oraz tworzyć treści, 

zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz “tradycyjnej 

klasy”. 

(ICT	in	Education,	Mobile	Learning,	http://www.unesco.

org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/)

Główne	różnice	między	tzw.	e-learning	i	m-learningiem	

wynikają	 z	 tego,	 że	 e-learning	 jest	 “nauką	 opartą	

na	 cyfrowych	 narzędziach	 elektronicznych	 i	

medialnych”,	natomiast	m-learning	jest	“e-learningiem	

z	wykorzystaniem	urządzeń	mobilnych	oraz	transmisji	

bezprzewodowej.	

Podstawowe	 elementy	 e-learningu	 to:	 uczący	 się,	

nauczyciel,	środowisko,	zasoby	i	zadania	podlegające	

ocenie.	Ale	istnieją	też	pewne	szczególne	cechy	mobile	

learning:

Wszechobecność	 /	 Spontaniczność:	 uczenie	 na	

odległość	 jest	 świadome	 swojego	 kontekstu,	 co	

oznacza,	że	uczniowie	mogą	uczyć	się	wszędzie.

•	 Podręczność	 narzędzi	 mobilnych:	 narzędzia	

edukacyjne	są	małe	i	przenośne.

•	 Wymieszanie/	 metody	 blended:	 Studenci	 mogą	

korzystać	 z	 narzędzi	 mobilnych	 w	 czasie	 odrabiania	

prac	domowych,	przy	projektach	itp.	Blended	learning	

pomaga	zmaksymalizować	korzyści	płynące	zarówno	

z	metod	kształcenia	typu	‘twarzą	w	twarz’,	jak	i	i	metod	

internetowych.

•	 Prywatność:	tylko	jeden	uczący	się	w	danej	chwili	

ma	zwykle	dostęp	do	mobilnego	narzędzia.

•	 Interaktywność:	 Studenci	 nie	 są	 bierni,	 funkcje	

narzędzi	 i	 środowisk	 mobilnych	 umożliwiają	 różne	

poziomy	interaktywności.

•	 Współpraca:	 technologie	 mobilne	 są	 wsparciem	

komunikacji	między	uczniami	i	nauczycielami.

•	 Natychmiastowość	 informacji:	 treści	 muszą	

uwzględniać	 ten	 wymóg	 poprzez	 dostarczenie	

materiału,	 który	 umożliwia	 uczącemu	 szybkie	

“namierzenie”	istotnych	informacji.	
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Otwarte Odznaki

W	XXI	wieku	 nauka	 odbywa	 się	 niemal	wszędzie,	w	

każdym	czasie,	na	każdy	możliwy	sposób.	Z	 jednym	

kliknięciem	myszy	lub	dotknięciem	ekranu,	młodzież	i	

dorośli	może	 uzyskać	 dostęp	 do	wielu	 informacji,	 by	

następnie	je	analizować	je	w	celu	poszerzania	swojej	

wiedzy	 w	 dowolnym	 momencie.	 Mogą	 to	 robić,	 na	

zasadzie	 “just-in-time”,	 czyli	 uzyskiwać	 informacje,	

którymi	 są	 najbardziej	 zainteresowani	 w	 praktycznie	

dowolnym formacie.

(Expanding	 Education	 and	 Workforce	 Opportunities	

through	Digital	Badges,	2013)

akie	 możliwości	 uczenia	 się	 przełamały	 tradycyjne	

granice	 murów	 szkolnych	 i	 czasu	 szkolnych,	

zapewniając	 więcej	 opcji	 i	 sposobów	 kształcenia	

ustawicznego.	 Jednostki	 mają	 możliwość	 rozwijania	

znajomości	 treści,	 jak	 również	 innych	 kompetencji,	

takich	 jak	 umiejętność	 krytycznego	 myślenia,	

komunikacji	 i	 współpracy,	 które	 są	 niezbędne	 do	

produktywnego	zatrudnienia	i	aktywnego	obywatelstwa	

w	 XXI	 wieku.	 Studenci	 mają	 również	 możliwość	

rozwijania	 konkretnych	 umiejętności	 zawodowych	

dostosowanych	do	ścieżki	indywidualnego	rozwoju.

Atrakcyjne	 formy	 odkrywania	 nowych	 otwartych	

zasobów	 edukacyjnych	 powinny	 być	 włączone	

w	 inicjatywy	 nie	 tylko	 w	 edukacji	 formalnej,	 ale	

przede	 wszystkim	 w	 pozaformalnej	 i	 nieformalnej.	

Otwarte	odznaki	cyfrowe	są	popularne	od	2011	roku,	

ponieważ	 spełniają	 potrzeby	 studentów	 kształcenia	

ustawicznego	przechodzących	z	jednego	etapu	kariery	

do	następnego.	Będących	ciągle	weryfikowanymi	przez	

rynek	pracy.	W	dzisiejszych	czasach	wiele	z	naszych	

umiejętności	 jest	 pomijanych	 w	 ostrych	 ramach	

ewaluacji.	 Są	 to	 umiejętności,	 zdolności	 i	 wiedza	

zdobyte	 poza	 formalnym	 środowiskiem	 uczenia	 się,	

które	nie	posiada	niezbędnych	kwalifikacji,	

sprawdzić,	co	tak	naprawdę	dana	osoba	potrafi	i	może	

zrobić.

Otwarte	 odznaki	 cyfrowe	 są	 swego	 rodzaju	

poświadczeniem.	 Inaczej	mówiąc	 to	 tokeny	 zaufania	

stosowane,	 by	 ręczyć	 za	 wiedzę	 i	 umiejętności	

deklarowane	przez	dane	osoby.	Tego	rodzaju	rękojmia

może	 potwierdzać	 szereg	 rozmaitych	 kompetencji,	 o	

których	poświadczeniu	nie	może	być	mowy	w	przypadku	

tradycyjnych	 form	 certyfikacji.	 Dla	 pracodawcy	 taka	

forma	-	mandaty	zaufania	 -	częstokroć	 jest	kluczowa	

w	 sytuacji	 zatrudniania	 nowego	 pracownika.	Otwarte	

odznaki	 są	 wykorzystywane	 jako	 referencje	 do	

sygnalizowania	 informacji	 o	 cechach	 charakteru,	

zdolnościach,	 umiejętnościach	 i	 osiągnięciach.	 To	

bogata	 w	 dane,	 przejrzysta	 i	 interaktywna	 metoda	

sprawdzająca	 się	 w	 wielu	 różnych	 systemach	 i	

platformach	w	internecie.
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Grywalizacja i opowiadanie

Ewolucja	 technologiczna	 i	 gatunkowa	w	 tradycyjnym	

przemyśle	 gier	 otworzyła	 tę	 branżę	 na	 nowe	

konteksty	 rynku.	 Poszerzenie	 potencjalnego	 zasięgu	

gier	 i	 ich	 przydatność	 szczególnie	 służy	 celom	

kształcenia	zarówno	w	formalnych,	jak	i	nieformalnych	

środowiskach	edukacyjnych.

Gry	 cyfrowe	 mają	 potencjał	 wspierania	 uczenia	

się	 w	 różnych	 kontekstach,	 począwszy	 od	 szkół	

podstawowych	 i	 średnich	 (np.	 Bottino	 &	 Ott,	 2006;	

Suh	 et	 al,	 2010;	Watson,	 Mong	 &	 Harris,	 2011),	 po	

uniwersytety	 i	 edukację	 pozaformalną	 (np.	 Connolly,	

Stansfield	 i	 Hainey,	 2007;	 Ebner	 &	 Holzinger,	 2007;	

&	Whitton	Hollins,	2008).	Jednakże	wciąż	 trudno	 jest	

ocenić	kompetencje	rozwijane	poprzez	gry.

Liczne	badania	łączą	zaangażowanie	użytkowników	z	

pojęcami	takimi	jak	Opowiadanie	(Schoenau-Fog	et	al,	

2013	r.),	flow	(Chen,	2007;	Sweetser	 i	Wyeth	2005).,	

obecność	 (Tamborini	 i	 Skalski,	 2006)	 immersyjność	

(Jennett	 et	 al,	 2008),	 satysfakcja	 (IJsselsteijn	 et	 al.,	

2008)	czy	motywacja	(Rigby	i	Ryan,	2011).

Jednak	 nie	 ulega	 wątpliwości,	 że	 gry	 edukacyjne	 i	

wykorzystanie	 narracji	 w	 celu	 oceny	 oraz	 rozwoju	

kompetencji	cyfrowych	pozostaje	jeszcze	we	wczesnym	

stadium.	 Stąd	 zadaniem	 platformy	 jest	 zapewnienie	

Cyfrowych	 Wysp,	 która	 zaangażują	 użytkowników	 i	

pozwolą	ocenić	rozwijane	kompetencje	cyfrowe.
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2.3 Narzędzia do tworzenia gier i 
ćwiczeń internetowych 

https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/badania/

http://dojrzaloscwsieci.pl/kompetencje-cyfrowe-polakow-a-rynek-pracy-
wyniki-badania-koalicji-dojrzlosc-w-sieci.html

Istnieje	 szereg	 kursów	 internetowych,	 narzędzi	

i	 aplikacji,	 które	 można	 wykorzystać	 do	 rozwoju	

umiejętności	cyfrowych	i/lub	tworzenia	treści	cyfrowych.

Zespół	DIGI.COM/YOUTH	wybrał	kilka	z	nich:
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http://vccsystem.eu/system-certyfikacji/kompetencje-cyfrowe/

https://edukacjamedialna.edu.pl/kompetencje/
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http://centrumcyfrowe.pl/rozwoj-kompetencji-cyfrowych-ekspertyza-centrum-cyfrowe-
go-i-wise/

http://www.krrit.gov.pl/drogowskaz-medialny/aktualnosci/news,1444,kompetencje-cy-
frowe-polskich-nastolatkow-i-ich-rodzicow-oraz-nauczycieli.html
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http://kurspisania.pl/

http://softonet.pl/publikacje/poradniki/Jak.programowac.Poradnik.dla.absolutnie.poczatku-
jacych,484



https://www.khanacademy.org/
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http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/word/2008/11/kurs-micro-
soft-word-2007.aspx



https://www.udemy.com/

https://www.futurelearn.com/
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https://alison.com/learn/computer-basics

http://www.gcflearnfree.org/basic-computer-skills/
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http://www.allourideas.org/

http://teamup.aalto.fi/
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http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/word/2008/11/kurs-micro-
soft-word-2007.aspx

https://getkahoot.com/
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http://www.edcreate.com/

http://www.toolsforeducators.com/
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http://larryferlazzo.edublogs.org/2008/04/21/the-best-websites-for-creating-online-learning-games/
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https://www.coursera.org/
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Platforma DIGI.COM/YOUTH

3. Platforma  
DIGI.COM/YOUTH

3.1 Introduction to the platform

Platforma	została	przygotowana	z	myślą	o	zapewnieniu	

pracownikom	i	uczniom	internetowego	narzędzia,	które	

umożliwia	 ocenę	 kompetencji	 cyfrowych	 i	 zachęca	

uczniów	do	ustalenia	swojego	poziomu	zaawansowania	

na	poszczególnych	obszarach,	takich	jak:

•	 informacje,

•	 komunikacja,

•	 tworzenie	treści,

•	 bezpieczeństwo,	

•	 rozwiązywanie	problemów.

Struktura	 platformy	 oparta	 została	 na	 5	 wyspach	

zawierających	zestawy	pytań,	na	które	każdy	z	uczniów	

może	odpowiedzieć	we	własnym	tempie.	
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Każdą	 z	 wysp	 można	 poddać	 indywidualnej	

ocenie,	 niemniej	 jednak	 każda	 z	 nich	 ma	 charakter	

postępujący,	w	związku	z	czym	poszczególne	pytania	

mogą	zostać	ocenione	dopiero	po	zakończeniu	pracy	

z	wcześniejszymi	zadaniami.	
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W	 ramach	 każdego	 z	 pytań	 uczniowie	 proszeni	 są	

o	 wykonanie	 zadań	 polegających	 na	 znalezieniu	

informacji	lub	wybraniu	prawidłowej	odpowiedzi	z	listy,	

a	 w	 niektórych	 przypadkach	 konieczne	 są	 interakcje	

na	 Paddock	 (forum)	 celem	 uzyskania	 dodatkowych	

informacji,	 które	 umożliwią	 udzielenie	 odpowiedzi.

Paddock	 (forum)	 to	 kluczowy	 element	 platformy	

zachęcający	 uczniów	 do	 interakcji	 z	 innymi	 i	

rozwijający	 ich	 umiejętność	 komunikacji	 cyfrowej.
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Po	 ukończeniu	 kursu,	 osiągnięte	 rezultaty	

mogą	 zostać	 poddane	 ocenie	 nauczycieli/

trenerów,	 którzy	 zidentyfikują	 obszary,	 na	

których	 uczniowie	 wymagają	 wsparcia.
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3.2 Wypróbuj Platformę

http://platform.digicomyouth.eu/

1. Zaloguj się na platformie 
DIGICOMYOUTH, korzystając

z linku:

Pojawi się następujący ekran:

Aby	 uzyskać	 dostęp	 do	 platformy,	 każdy	

komputer	 lub	 urządzenie	 mobilne	 musi	 posiadać:

•	 dostęp	do	Internetu.

3.3 Dostęp do platformy
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2. Wybrać kursy w menu „Nawigacja”.
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3. A następnie wybrać stosowną wersję językową w 
opcji „Strona główna”.

4. Kliknij w „Rozwijanie  
kompetencji cyfrowych”.
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5. Do szybkiego logowania służy 
opcja „Log in” w prawym górnym 

rogu.

6. Do strony logowania  
prowadzi zarówno krok 3,4, 

jak i 5. Należy się zalogować na 
platformie korzystając ze swoich 

danych logowania.
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Kiedy zalogujesz się po raz pierwszy, 
zobaczysz ekran startowy ze szcze-

gółowymi informacjami

7. Kliknij “ Ruszaj!”, by przejść 
dalej
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3.4 Korzystanie z wyzwań cyfrowych

Pojawi się duży ekran widoczny poniżej, 
zawierający poszczególne wyspy ćwiczeń.

8. Umieszczenie kursora na wyspie 
uaktywnia ją (wyspa zmienia kolor). 

Wyboru wyspy dokonuje się kliknięciem.

9. Kliknięcie  “Paddock” kłódki pozwala uzyskać dostęp do obszaru 
współpracy, gdzie można przesyłać treści i komentarze w trakcie pracy 

nad poszczególnymi ćwiczeniami w ramach różnych wysp. 
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10. Aby powrócić do strony głównej, wystarczy kli-
knąć PL_DIGICOMYOUTH z lewej strony.

11. Aby uzyskać dostęp do konk-
retnej wyspy, należy ją kliknąć. 
Na przykład, kliknij pierwszą 
wyspę: Wyścig Informacyjny
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Umożliwi to dostęp do wszystkich ćwiczeń związanych z pierwszą wyspą „Wyścig 
informacyjny”.

12. Aby uzyskać 
dostęp do ćwiczeń 

powiązanych, należy 
kliknąć zadanie.

Zobaczysz następujący ekran

13. Kliknij na ten przycisk.
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14. Po kliknięciu zadania nastąpi 
przekierowanie do zestawu ćwiczeń do 
wykonania. Po ich zakończeniu można 

przesłać odpowiedzi i przejść do kolejnego 
etapu wyspy.
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3.5 Wdrażanie wyzwań cyfrowych

15. Trenerzy mogą w każdej chwili 
skontrolować postępy uczniów, klikając 
opcję „Oceny” znajdującą się z prawej 

strony.

Platforma może służyć trenerom do wstępnej oceny umiejętności i kompetencji, 
pozwalającej ustalić, co potrafią poszczególni uczniowie. Informacje te mogą później 
posłużyć do opracowania indywidualnych planów działania obejmujących konkretne 

obszary rozwoju. 

Trenerzy,	nauczyciele	 i	 osoby	pracujące	z	młodzieżą	

mogą	 wykorzystywać	 platformę	 na	 różne	 sposoby:

W	 kontekście	 nieformalnym,	 platforma	 może	

służyć	 do	 oceny	 kompetencji	 cyfrowych,	 aby	

następnie	 podjąć	 decyzję,	 w	 jaki	 sposób	

wesprzeć	 uczniów	 w	 nabywaniu	 dodatkowych	

kompetencji	 i	 rozwinąć	 te,	 które	 już	 posiadają.	

W	 bardziej	 formalnych	 kontekstach,	 platforma	 może	

także	 służyć	 do	 rozwoju	 kompetencji	 na	 zajęciach	

w	 klasach.	 Na	 przykład,	 nauczyciele	 lub	 trenerzy	

mogą	 wykorzystać	 poszczególne	 wyspy	 wraz	 z	 ich	

zestawami	 pytań	 do	 rozwoju	 kompetencji	 w	 ramach	

formalnych/ustrukturyzowanych	lekcji	i	zajęć	w	grupie.

Przykładowo,	 rozpoczynając	 od	 wyspy	 Wyścig	

Informacyjny,	 która	 dotyczy	 informacji,	 nauczyciele/

trenerzy	mogą	użyć	poszczególnych	pytań	do	rozwoju	

kompetencji	 w	 zakresie	 wyszukiwania	 informacji	 w	

Internecie,	 korzystania	 z	 przeglądarek	 internetowych	

i	 wyszukiwarek,	 porównywania	 informacji	 itd.
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Raporty użytkowników stanowią istotne narzędzia dla uczniów i/
lub nauczycieli, gdyż w oparciu o nie można podejmować decyzje 

dotyczące dalszego użytkowania platformy i ćwiczeń.
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3.6 Certyfikat

Po	 ukończeniu	 każdej	 z	 wysp,	 uczniowie	 otrzymują	

„odznakę”	 (certyfikat)	 informującą,	 jakie	 kompetencje	

nabyli.

Do	 zdobycia	 jest	 5	 „odznak”,	 po	 jednej	 dla	 każdej	 z	

wysp.	Każda	z	odznak	posiada	inną	ikonę:

Pierwsza	 strona	 certyfikatu	 zawiera	 informacje	 na	

temat	 wyspy	 ukończonej	 przez	 użytkownika/ucznia.	

Na	przykład:

Informacje

   KomunikacjaTworzenie treści

Bezpieczeństwo R o z w i ą z y w a n i e 
problemów
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Ponadto	 pracodawcy	 mogą	 obejrzeć	 i	 zweryfikować	

odznakę	 za	 pomocą	 kodu	 QR	 wydrukowanego	 na	

pierwszej	stronie	odznaki/certyfikatu.

Aby	obejrzeć	odznakę	za	pomocą	kodu	QR,	pracodawca	

musi	 mieć	 dostęp	 do	 smartfona	 z	 czytnikiem	 kodów	

QR.	 Po	 zeskanowaniu	 kodu	 QR	 odznakę	 można	

obejrzeć	w	trybie	online.	Oto	przykład:
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Certyfikat

Page 1

Page 2
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