Rekomendacje strategiczne

w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

Polityki europejskie
Inwestycje w infrastrukturę cyfrową
Europejskie strategie rozwojowe powinny w większym stopniu uwzględniać znaczenie edukacji
pozaformalnej i bardziej wspierać działania budujące jej potencjał, rozwój zawodowy
edukatorów w instytucjach spoza systemu formalnej edukacji (w tym w bibliotekach) oraz
inwestycje w infrastrukturę cyfrową tych instytucji w ramach Planu działania w dziedzinie
edukacji cyfrowej (DEAP).

Polityki krajowe i regionalne
Uczenie się przez całe życie jako postawa
sprzyjająca rozwojowi kompetencji cyfrowych
Strategie rozwojowe w zakresie kształcenia powinny uwzględniać uczenie się osób dorosłych,
rozwój podstawowych kompetencji cyfrowych, a także promować kulturę uczenia się przez
całe życie i rozwijanie umiejętności samooceny. Twórcy narodowych strategii rozwojowych
różnych dziedzin i obszarów (edukacji, zatrudnienia, polityki społecznej, innowacji, badań)
powinni ze sobą współpracować w celu stworzenia spójnej, skoordynowanej strategii rozwoju
kompetencji cyfrowych i powołać w tym celu (jeśli będzie to konieczne) specjalną grupę
roboczą.

Współpraca międzydziedzinowa
różnych środowisk
Polityki narodowe powinny stwarzać warunki dla współpracy podmiotów z różnych
poziomów, środowisk i dziedzin (edukacji, zatrudnienia i cyfryzacji). Współpracę tę należy
wzmacniać poprzez integrację z krajowymi sieciami instytucji i organizacji (w tym bibliotek),
które prowadzą działania w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Partnerstwa publiczno-prywatne
na rzecz edukacji cyfrowej
Powinien zostać stworzony katalog ofert edukacyjnych w zakresie rozwijania kompetencji
cyfrowych dostarczanych przez podmioty komercyjne. Taki katalog należy promować na
poziomie ogólnokrajowym, tak aby zarówno edukatorzy, jak i uczestnicy szkoleń mogli
skorzystać z dostępnych zasobów edukacyjnych.

Polityki lokalne
Rola bibliotek i innych instytucji
edukacji pozaformalnej
Władze lokalne powinny dostrzegać i legitymizować zmieniające się funkcje bibliotek,
domów kultury i innych instytucji edukacji pozaformalnej, a także wspierać rozwój strategii,
które pozwolą tym instytucjom rozszerzyć zakres ich działalności.

Wsparcie dla obywateli
Władze lokalne powinny zapewnić wszystkim obywatelom rzetelne informacje oraz wsparcie
w celu zwiększenia ich świadomości na temat wpływu cyfryzacji na ich życie. Wsparcie
powinno być dostępne w bibliotekach i innych instytucjach publicznych, i w szczególności
obejmować osoby zagrożone cyfrowym i społecznym wykluczeniem.

Grupy mniejszościowe
W strategiach lokalnych i w prowadzonych przez władze lokalne działaniach informacyjnych
należy z większą uwagą zadbać o potrzeby grup mniejszościowych, tak aby pochodzące z nich
osoby miały świadomość dostępnej oferty edukacyjnej i mogły z niej korzystać bezpłatnie
lub ponosząc minimalne koszty.
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