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Kompetencje cyfrowe to jeden z elementów 
ośmiu kluczowych kompetencji i odnoszą się do 
świadomego i krytycznego korzystania z całego 

spektrum technologii cyfrowych 
umożliwiających pozyskiwanie informacji, 

komunikację, jak i podstawowe rozwiązywanie 
problemów we wszystkich aspektach życia. 

Kompetencje cyfrowe to umiejętności niezbędne               
we współczesnym świecie. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32006H0962


Bezpieczeństwo w sieci to temat, którego nie 
powinno się lekceważyć ze względu na ilość 

informacji, które udostępniają o sobie 
użytkownicy internetu 

(świadomie lub nieświadomie).
Coraz większe zagrożenie stanowi również 

korzystanie z dostępnych zasobów online bez 
wiedzy na temat możliwości bezpiecznego 

i legalnego korzystania z nich oraz dalszego 
przetwarzania.



Dlatego powinniśmy uczyć dzieci i szkolić siebie,               
jak w sposób mądry i bezpieczny korzystać 

z nowych technologii i materiałów               
dostępnych w sieci, czyniąc z siebie i innych  - 

użytkowników świadomych szans, możliwości ale też 
zagrożeń, jakie niesie wirtualna rzeczywistość               

i nowoczesne narzędzia.



Więcej informacji z zakresu kompetencji cyfrowych        
oraz bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania             

z zasobów sieci:

● https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/zal.-13-Ramowy_katalog_ko
mpetencji_cyfrowych.pdf - ramowy katalog kompetencji cyfrowych

● https://megamisja.pl/wp-content/uploads/2015/09/Katalog_kompete
ncji_medialnych_2014.pdf - katalog kompetencji medialnych, 
informacyjnych i cyfrowych.

● https://vccsystem.eu/system-certyfikacji/kompetencje-cyfrowe/ - 
informacje o kompetencjach cyfrowych
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Więcej informacji z zakresu kompetencji cyfrowych        
oraz bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania             

z zasobów sieci cd.:

● http://edukacjamedialna.edu.pl - scenariusze lekcji dla różnych 
etapów edukacyjnych wspierające rozwijanie kompetencji cyfrowych, 
bezpieczne korzystanie z internetu oraz z dostępnych zasobów 

● https://akademia.nask.pl/pliki/1-jak-zapewnic-uczniom-bezpieczenst
wo-w-internecie-poradnik-dla-nauczycieli.pdf - poradnik dla 
nauczyciela na temat jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo              
w internecie

● https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/scenariusz
e-zajec.html - materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów 
podejmujące tematy bezpieczeństwa w sieci
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Zestawienie bibliograficzne opracowane 
na podstawie zbiorów CDN PBP w Turku 

http://www.cdnkonin.pl/pbp/images/Internet_za
grozenia_Turek.pdf 

http://www.cdnkonin.pl/pbp/images/Internet_zagrozenia_Turek.pdf
http://www.cdnkonin.pl/pbp/images/Internet_zagrozenia_Turek.pdf


Wykorzystane strony internetowe

• https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/tutorials
/digital-competence-the-vital-.htm

• https://dziennikbaltycki.pl/bezpieczenstwo-sieci/ar/12972118 
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