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J a k  wyk o rzys t a ć  t e c h n o l o g i e
cyf r owe  d o  zw i ę k sza n i a  sza n s
m ł o dz i eży  n a  ryn k u  p r a cy

Niniejszy dokument zawiera propozycję polityki publicznej zwiększającej

promowanie edukacji cyfrowej wśród młodzieży oraz podsumowuje

najważniejsze dane z Raportu Skill IT for Youth. 

WSTĘP

 

Projekt “Skill IT for Youth – Integrating Digital and Future Skills into Youth Work”

służy wzmacnianiu jakości, atrakcyjnosci i efektów pracy z młodzieżą, poprzez

wykorzystanie w tej pracy narzędzi cyfrowych i tym samym zwiększenie szans

młodych ludzi wobec wyzwań XXI wieku. Projekt rozpoczął raport zbierający

dostępne dane o aktualnym poziomie wiedzy i umiejętnościach cyfrowych

młodych ludzi w Polsce, także w kontekście oczekiwań rynku pracy oraz

programów edukacyjnych zwiększających kompetencje cyfrowe osób

pracujących z młodzieżą. Istotną część raportu zajmują dane pochodzące 

z badania przeprowadzonego wśród 4 grup: młodych ludzi w wieku 16-22,

pracodawców, osób pracujących z młodzieżą i liderów organizacji

pozarządowych wspierających młodzież. Dotyczą one realiów i poziomów

osiągnięć w zakresie umiejętności cyfrowych, sposobu uczenia się tych

umiejętności, aktualnych i przyszłych wymagań pracodawców, rozbieżności 

w zakresie istniejących i wymaganych umiejętności oraz tego, w jaki sposób

sektor NGO może pomóc w rozwijaniu odpowiednich kompetencji. W trakcie

projektu przeprowadziliśmy tygodniowe szkolenie dla osób pracujących 

z młodzieżą oraz 2 seminaria na poziomie krajowym, podczas których

zebraliśmy dalsze dane i opinie od praktyków, pracowników naukowych oraz

ekspertów rynku pracy.

 

 

 

PODEJŚCIE
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D l a cze g o  r ozw i j a n i e  u m i e j ę t n o ś c i  cyf r owyc h
j e s t  ważn e  w  dz i s i e j szym  św i e c i e?

OBECNIE KAŻDA DZIEDZINA ŻYCIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI
PRACA, WYMAGA POSŁUGIWANIA SIĘ TECHNOLOGIĄ CYFROWĄ

SYSTEM EDUKACJI NIE ZASPAKAJA AKTUALNYCH POTRZEB
MŁODYCH LUDZI 

Korzystanie z technologii cyfrowej jest dzisiaj nieuniknione. Jeśli młodzi ludzie mają być
przygotowani na zrównoważone i zdrowe życie, odpowiednie nauczanie cyfrowe na właściwym

poziomie jest absolutnie niezbędne. Patrząc na szanse na zatrudnienie, szacuje się, że 90% miejsc

pracy wkrótce będzie wymagać umiejętności cyfrowych, a 65% uczniów rozpoczynających dzisiaj

naukę będzie miało pracę, która nie została jeszcze wynaleziona. Oznacza to, że oprócz

umiejętności cyfrowych samych w sobie, młodzi ludzie muszą być wyposażeni w tak zwane

umiejętności przyszłości (Future Skills) i pewne umiejętności miękkie, takie jak zwinność,

umiejętność dopasowania i odporność w obliczu zmian.

Umiejętności cyfrowe przyczyniają się do wzrostu jakości życia obywateli, pod warunkiem, że 

z nowych technologii korzystają oni w sposób świadomy i bezpieczny. Z tego powodu bardzo

istotna jest edukacja cyfrowa, która  powinna zacząć się jak najwcześniej, ponieważ coraz młodsze

dzieci mają styczność z internetem. System szkolny nie nadąża jednak za postępującymi zmianami

i nie zapewnia odpowiedniego nauczania nowych umiejętności.  Większość młodych ludzi

przyznała w badaniu, że umiejętności cyfrowe nabywa na własną rękę. Dodatkowo, szkoła 

i system edukacji przeżywają w Polsce głęboki kryzys spowodowany tzw. reformą edukacji i niskimi

zarobkami nauczycieli, które przekładają się na rosnące braki wykwalifikowanej kadry. W tej

sytuacji zwiększa się rola działań organizacji pozarządowych, które są zmuszone odpowiedzieć na

wyzwanie wspierania młodych ludzi także w tej dziedzinie. 
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u m i e j ę t n o ś c i  cyf r owe  m ł o dyc h  l u dz i  w  p o l s c e

 Badanie wykazało, że młodzi zdają sobie w pełni sprawę z ważności umiejętności cyfrowych, a  internet

traktują jako główne źródło wiedzy i informacji. Uważają przy tym, że szkoła nie uczy dobrze

umiejętności cyfrowych, wskazują na braki w sprzęcie i brak wykwalifikowanej kadry, która miałaby

autorytet u młodzieży. Młodzi mają poczucie, że kompetencji cyfrowych muszą się uczyć samodzielnie. 
 

Tymczasem pracodawcy oczekują umiejętności posługiwania się technologią, przy czym zwracają
uwagę, że najważniejsza jest umiejętność wykorzystania technologii cyfrowych do rozwijania własnych

pomysłów i rozwiązywania problemów. Kluczową uniwersalną kompetencją jest samodzielna zdolność
dotarcia do rzetelnej informacji, w tym do gotowych rozwiązań, które można przetworzyć czy skopiować.

Umiejętność wyszukiwania informacji, filtrowania i weryfikacji  treści to wspólny mianownik wszelkich

stanowisk pracy. 
 

Rolą instytucji edukacyjnych powinno być wpojenie nawyku weryfikowania informacji i zmuszania się do

większego wysiłku poznawczego w kontekście korzystania z internetu. Szczególnie, że polska szkoła nie

uczy krytycznego myślenia i brak jest woli politycznej, aby to zmienić. Program nauczania koncentruje

się na historii i języku ojczystym, marginalizując umiejętności komunikacyjne, budowanie relacji czy

opanowanie technologii. Kompetencje cyfrowe mają charakter horyzontalny i powinny być częścią
wszystkich przedmiotów. Najlepszą formą poznania technologii jest praktyczne korzystanie z niej 

w różnych zadaniach. Jednak informatyka w polskiej szkole to często bardziej nauka o technologii niż 

o jej praktycznym zastosowaniu do rozwiązywania problemów. 
 

Ponadto szkoła i rodzice zdają się nie rozumieć korzyści wynikających z używania z internetu; internet

jest często traktowany jako rozrywka, zabawa, często zabrania się młodzieży korzystania z internetu 

w ramach kary. Edukacja o świecie cyfrowym jest prowadzona głównie w kontekście zagrożeń (cyber

przemoc, wykradanie danych), a nie korzyści wynikających z wykorzystania technologii. 
 

Młodzież zna się na programach służących komunikacji, tworzeniu memów, zamieszczaniu materiałów

video. Gorzej radzi sobie z krytyczną analizą, zasadami działania wyszukiwarek, rozpoznawaniem hejtu,

nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich działań w sieci, słabo chroni swoją prywatność. Młodzi

ludzie rzadko korzystają ze sprawdzonych  źródeł wiedzy (w badaniu nikt np. nie wymienił Wikipedii).

Pracodawcy zwracali uwagę, że nie potrafią posługiwać się Excelem czy PowerPointem. Choć znają
narzędzia z lekcji informatyki, nie umieją zastosować ich praktycznie. 
 

Badani wskazali, że podmiotem mogącym wesprzeć rozwój kompetencji cyfrowych są organizacje
pozarządowe. Bezpieczeństwo czy też walka ze zjawiskami typu hejt w sieci są przykładami tematów,
którymi z powodzeniem choć na mniejszą skalę już teraz zajmują się polskie NGO. Organizacje
rozpoznają znaczenie i wartość umiejętności cyfrowych w rozwoju młodych ludzi. Dostrzegają też swoją
rolę we wspieraniu i ośmielaniu edukatorów do korzystania z technologii w pracy z młodzieżą. Trzeci
sektor jest świadom znaczenia rewolucji cyfrowej, śledzi trendy, pozostaje w gotowości na nowe
możliwości działania, choć ograniczają go finanse i brak wsparcia systemowego ze strony państwa. 
 

Liderzy NGO postulują fundamentalną zmianę sposobu nauczania kompetencji cyfrowych. Zmiany, które
zachodzą w świecie w związku z rozwojem technologii cyfrowych, wymagają szerszego podejścia i nie
są do załatwienia na lekcjach informatyki. System edukacji powinien uwzględniać m.in. kwestie
związane z demokracją, sprawiedliwością społeczną, krytyczną analizą mediów, zarządzaniem
informacjami. 

 



05

k o n t e k s t  
Sytuacja gospodarcza i na rynku pracy w Polsce jest korzystna. Tempo wzrostu gospodarczego,

pomimo spadku w 2019, wciąż jest wysokie i wynosi wg danych Głównego Urzędu Statystycznego ok.

4%. Stopa bezrobocia jest najniższa od czasu transformacji ustrojowej przed 30 laty i wynosi 3,9%.

Niestety, za wzrostem gospodarczym nie nadąża wzrost w branży ICT, który jest trzykrotnie niższy          

i wynosi zaledwie 1,5%. Poziom kompetencji cyfrowych obywateli jest niski w porównaniu z innymi

krajami; w europejskich i światowych badaniach Polacy od lat wypadają bardzo słabo i zajmują miejsca

pod koniec rankingów. Wg raportu DESI 2019 Polska, obok Bułgarii, Rumunii i Grecji, należy do państw

o najniższym wskaźniku zaawansowania gospodarki cyfrowej.
 

Z badań GUS wynika też, że tylko 40,4% osób korzysta w Polsce z usług administracji publicznej online,

choć nastąpił wzrost o 4,9 p. proc. w stosunku do roku 2018. Jeśli chodzi o zakupy internetowe, to

dokonywało ich w 2019 r. 53,9% osób w wieku 16-74 lata, najwięcej wśród mieszkańców miast.
 

Choć upowszechnianie się nowych technologii i pełne wykorzystywanie ich potencjału nie jest możliwe

bez ustawicznego budowania kompetencji cyfrowych, system edukacji daleki jest od odpowiedzi na te

wyzwania. Ministerstwo Cyfryzacji dopiero od 2018 realizuje we współpracy z Państwowym Instytutem

badawczym NASK projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Ma ona połączyć szkoły z szybkim    

i bezpiecznym dostępem do internetu oraz stworzyć płaszczyznę do kreatywnej wymiany pomysłów      

 i doświadczeń. Docelowo do końca 2020 r. planuje się przyłączenie 19 500 lokalizacji i 30 000 szkół.
Obecnie w Polsce jedynie około 23% szkół ma dostęp do sieci szybkiego internetu o szerokości pasma

co najmniej 100 Mb/s. Brak powszechnego dostępu do szybkiego internetu uznaje się za barierę dla

rozwoju intelektualnego potencjału społeczeństwa i dla utrzymania skutecznej przewagi konkurencyjnej

gospodarki. 
 

Wobec wyzwań technologicznych i strukturalnych, trudna sytuacja w polskiej oświacie napawa

szczególnym niepokojem. Uderza w całe pokolenie młodych ludzi, najbardziej zaś w osoby o słabszym

potencjale i wsparciu ze strony dorosłych. Tylko 25% osób, które wzięły udział w ankiecie projektu,

uważa, że młodzi ludzie mają niezbędne umiejętności cyfrowe, aby po pierwsze znaleźć zatrudnienie, 

a po drugie być skutecznymi w nowoczesnym miejscu pracy. 
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p r o b l e my  i  wyzwa n i a  

 
SYSTEM EDUKACJI WYRAŹNIE NIE NADĄŻA ZA ZMIANAMI WE
WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE I WYZWANIAMI RYNKU PRACY
 

POLSKA SZKOŁA JEST POGRĄŻONA W KRYZYSIE I NIE
WYRÓWNUJE SZANS ZWIĄZANYCH Z DOSTĘPEM DO WIEDZY 

I EDUKACJI 
 

BRAK ADEKWATNEJ EDUKACJI CYFROWEJ W PROGRAMIE
NAUCZANIA 

 

POTRZEBNE JEST SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO NAUKI
WYSZUKIWANIA INFORMACJI, JEJ WERYFIKACJI I KRYTYCZNEJ
OCENY 

 

SZKOŁA W POLSCE  NIE UCZY KRYTYCZNEGO MYŚLENIA,

REFLEKSJI, MARGINALIZUJE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE, 

NIE UCZY O ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII W PRAKTYCZNYCH
ZADANIACH
 

PRACODAWCY LICZĄ NA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WE
WSPIERANIU ROLI I ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH
 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ROZUMIEJĄ WYMOGI CYFROWEJ
REWOLUCJI I SĄ W TRAKCIE TRANSFORMACJI SWOICH METOD
DZIAŁANIA, ALE NIE SĄ JESZCZE GOTOWE DO WSPIERANIA
MŁODYCH LUDZI W TYM OBSZARZE CZY ZWIĘKSZANIA ICH SZANS
NA RYNKU PRACY
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r e k o m e n d a c j e  

2. 

OPRACOWANIE NOWEGO PROGRAMU EDUKACJI CYFROWEJ W SZKOŁACH 

W trakcie projektu i konsultacji z zainteresowanymi stronami pojawił się szereg pomysłów i sugestii

rozwiązań. Większość postulowanych zmian odnosi się do rozwiązań systemowych po stronie państwa 

i instytucji edukacyjnych. Państwo powinno zapewnić odpowiednią infrastrukturę i wsparcie systemowe dla

oddolnych działań organizacji i obywateli. Wszyscy badani wskazali w ankiecie, że decydenci na szczeblu

UE, krajowym i lokalnym mają obowiązek realizować strategię, politykę i ramy, które budują potencjał
cyfrowej pracy z młodzieżą.

Program edukacji cyfrowej w szkołach powinien zostać dostosowany do potrzeb współczesnego rynku

pracy i powinien obejmować pełne spektrum umiejętności wskazanych w "P21’s Framework for 21st

Century Learning" w obszarze Information, Media and Technology Skills:  1. umiejętność korzystania 

z informacji, (wyszukiwanie informacji, ocena, wykorzystanie i zarządzanie informacją), 2. umiejętność
korzystania z mediów (analiza i tworzenie przekazów mediowych), 3. korzystanie z technologii

komunikacyjno–informacyjnych (skuteczne zastosowanie technologii do rozwiązywania problemów,

zrozumienie etycznych i prawnych kwestii związanych z dostępem i wykorzystaniem technologii

informacyjnych). Umiejętności cyfrowe powinny być traktowane jako horyzontalne i wykorzystywane 

w nauczaniu wszystkich przedmiotów w szkole, z naciskiem na praktyczne rozwiązywanie problemów 

z wykorzystaniem dostępnych technologii.

1.
INTENSYFIKACJA CYFRYZACJI SEKTORA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
I SAMORZĄDOWEJ JAKO CZYNNIK MOBILIZUJĄCY DO NABYWANIA
ODPOWIEDNICH KOMPETENCJI PRZEZ OBYWATELI
Istnieje potrzeba modernizacji administracji publicznej z wykorzystaniem technologii cyfrowych służących

podniesieniu sprawności państwa, poprawie jakości relacji administracji z obywatelami i innymi

interesariuszami. Konieczne są też działania horyzontalne (w poprzek resortowej organizacji ministerstw),

rozwój kompetencji w obszarach ICT oraz budowanie wspólnej infrastruktury informatycznej państwa.

83,4% osób, które wzięły udział w ankiecie,  uważa, że inwestycje publiczne w lepszą infrastrukturę, taką
jak równy dostęp do łączy szerokopasmowych i urządzeń, pomogłyby sektorowi młodzieży w wyposażeniu

młodych ludzi w odpowiedni poziom umiejętności cyfrowych.

3. 

ZAPEWNIENIE SYSTEMU GRANTÓW OD LOKALNEJ I CENTRALNEJ
ADMINISTRACJI NA EDUKACJĘ KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA SEKTORA
NGO, KTÓRY MOŻE UZUPEŁNIAĆ EDUKACJĘ W SZKOŁACH, SZCZEGÓLNIE
DLA  MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM

4.

STWORZENIE KOALICJI NGO PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ I Z NAUCZYCIE-

LAMI  I OPRACOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROZWOJU KOMPETENCJI
CYFROWYCH Z PODZIAŁEM NA OBSZARY EKSPERTYZY POSZCZEGÓLNYCH
ORGANIZACJI

Organizacje pozarządowe nie mają jeszcze wystarczającego poziomu gotowości cyfrowej (zarówno na

poziomie organizacyjnym, jak i zawodowym). 3 sektor również odczuwa niski poziom umiejętności

cyfrowych swoich specjalistów, a organizacje potrzebują pomocy w utrzymaniu kontaktu z dzisiejszymi

wymaganiami dotyczącymi digitalizacji i wykorzystania ICT. 80% osób, które wzięły udział w ankiecie,

uważa, że NGO potrzebują wsparcia ze strony instytucji państwa, szczególnie  w aspekcie zwiększania

szans młodych ludzi na zatrudnienie.
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Źródła: 
1.

2.

3.
4.

5.

 
Więcej informacji o projekcie Skill IT for Youth: https://digipathways.io/
Kontakt: Agnieszka Grzymkowska, Fundacja Samodzielni Robinsonowie
agrzymkowska@robinson.org.pl
 
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają
wyłącznie poglądy autorów, a Komisja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek
wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Powstała rada doradcza powinna być rodzajem Think Tanku składającego się z ekspertów 
z najbardziej innowacyjnych firm biznesowych, naukowców i liderów NGO. Rolą tej rady byłoby
wskazywanie priorytetów i przewidywanie trendów w rozwoju kompetencji cyfrowych, tak aby młodzi
dorośli, szczególnie ci zagrożeni wykluczeniem, mogli  z wyprzedzeniem uczyć się  potencjalnie
kluczowych umiejętności. Rada może stanowić wparcie zarówno dla ustawodawcy (Ministerstwo
Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji),  jak i NGO tworzących innowacyjne programy rozwojowe

 

Ankietowani byli zgodni, że firmy powinny doceniać i angażować się w sektor pracy z młodzieżą oraz

pomagać w kształtowaniu przyszłych inicjatyw budujących umiejętności cyfrowe młodych ludzi.

Pracodawcy mogliby współpracować ze szkołami na większą skalę w ramach klas patronackich 

i warsztatów z młodzieżą, przybliżających im uwarunkowania współczesnego miejsca pracy oraz

promować nowe zawody i miejsca pracy związane z cyfryzacją. Już teraz pracodawcy uruchamiają
inicjatywy edukacji cyfrowej np. www.cyfrowedna.pl. Celem jest podniesienie cyfrowych

kompetencji pracowników polskich firm w kontekście  wymagań coraz bardziej scyfryzowanego

biznesu, jak również pozyskanie nowych umiejętności  z takich obszarów jak: robotyzacja procesów

biznesowych (Robotic Process Automation), analityka danych oraz wdrażanie innowacji cyfrowych. 

 

5.

WSPÓŁPRACA BIZNESU ZE SZKOŁAMI I OPRACOWANIE SKALOWALNYCH
SPOSOBÓW TEJ WSPÓŁPRACY 

6.

POWOŁANIE GRUPY DORADCZEJ NA TEMAT ZMIENIAJĄCYCH SIĘ
UWARUNKOWAŃ ZWIĄZANYCH Z CYFRYZACJĄ I POTRZEBAMI RYNKU
PRACY 

7.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ  Z SEKTOREM RZĄDOWYM I NGO NA FORUM
MIĘDZYNARODOWYM (WIZYTY STUDYJNE, KONFERENCJE) JAKO
INSPIRACJA DO TWORZENIA ROZWIĄZAŃ KRAJOWYCH
Uruchomienie programu wymian i wizyt studyjnych polskich przedstawicieli sektora państwowego 
i NGO z krajami o wyraźnych osiągnięciach w dziedzinie edukacji cyfrowej pozwoli na skorzystanie 
z dobrych praktyk i zaadaptowanie ich w polskich warunkach lub może być inspiracją do budowania
lokalnych strategii edukacyjnych. Mierzalne efekty skutecznych działań w innych krajach są
najlepszym argumentem i zachętą do transferu dobrych rozwiązań na grunt polski. 

http://www.battelleforkids.org/networks/p21

