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Edukacja cyfrowa w ksztaEdukacja cyfrowa w kształłceniu zawodowymceniu zawodowym

-- czas na decyzje strategiczne.czas na decyzje strategiczne.

dr  indr  inżż. Wojciech Winogrodzki. Wojciech Winogrodzki
przewodniczprzewodnicząący Rady Pcy Rady Póółłnocnonocno--Wschodniego Klastra Edukacji CyfrowejWschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej

prezes Zarzprezes Zarząądu Podlaskiego Zwidu Podlaskiego Zwiąązku Pracodawczku Pracodawcóóww



CzworokCzworokąąt kompetencji zawodowycht kompetencji zawodowych
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WaWażżne dylematyne dylematy
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WaWażżne dylematyne dylematy
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WaWażżne dylematyne dylematy
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WaWażżne dylematyne dylematy
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WaWażżne dylematyne dylematy
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Kompetencje cyfrowe Kompetencje cyfrowe –– co przez nie rozumiemy?co przez nie rozumiemy?
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Przed kompetencje cyfrowe rozumie się dziś – z punktu widzenia potrzeb 

gospodarki wiedzy - zespół trzech grup e-umiejętności połączonych z 

umiejętnościami interpersonalnymi i biznesowymi, są to:



Kompetencje cyfroweKompetencje cyfrowe

�������� coraz wacoraz ważżniejsza niejsza determinantadeterminanta

rozwoju sporozwoju społłecznego i gospodarczego Polskiecznego i gospodarczego Polski
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Upowszechnienie i rozwUpowszechnienie i rozwóój j kompetencji cyfrowych kompetencji cyfrowych to potrzeba to potrzeba 

wspwspóółłczesnej i przyszczesnej i przyszłłej polskiej gospodarki ej polskiej gospodarki 
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Kompetencje cyfrowe mają realne ekonomiczne znaczenie 

dla przedsiębiorców -> dla gospodarki -> dla Państwa 



Edukacja cyfrowa Edukacja cyfrowa 

�������� kluczowy komponent strategii europejskiejkluczowy komponent strategii europejskiej



WaWażżne dylematyne dylematy
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Podlaska PrzestrzePodlaska Przestrzeńń
Edukacyjna (PPEdu)Edukacyjna (PPEdu)

Infrastruktura  
techniczna 

Systemy
i treści 

elektronicznej 
edukacji

Kompetencje 
nauczających

Kompetencje 
uczących się

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa 
Podlaskiego, oś priorytetowa e-Edukacja, cel główny:

Zwiększenie aktywności edukacyjnej i rozwój kompetencji, w tym 
podniesienie poziomu wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw 

mieszkańców  województwa podlaskiego jako społeczności uczącej się
poprzez szerokie zastosowanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych (TIK), 
w tym  utworzenie i rozwój Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej (PPEdu).

Chcemy i mamy szanse Chcemy i mamy szanse 

zrealizowazrealizowaćć nasze postulaty!nasze postulaty!



CDEdu.pl
Portal Edukacji Cyfrowej

CDEdu.plCDEdu.pl

Portal Edukacji CyfrowejPortal Edukacji Cyfrowej
Mamy prototyp  PPEdu!Mamy prototyp  PPEdu!



Przykład wdrożenia: Policealna
Szkoła Informatyki i Zarządzania

PrzykPrzykłład wdroad wdrożżenia: Policealnaenia: Policealna

SzkoSzkołła Informatyki i Zarza Informatyki i Zarząądzaniadzania
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Musimy z naszej szansy skorzystaMusimy z naszej szansy skorzystaćć!!

dr indr inżż. Wojciech Winogrodzki. Wojciech Winogrodzki

kom. 602 719 403kom. 602 719 403

wojciech.winogrodzki@computerplus.com.plwojciech.winogrodzki@computerplus.com.pl


