
Cyfrowa nauka jako szansa! 
Urządzenia cyfrowe w czasie lekcji to nieskończone 
możliwości kreatywności, myślenia sieciowego i  
zróżnicowanej nauki. Inicjatywa cyfrowej nauki  
umożliwia lekcję, która łączy w sobie sprawdzone  
metody nauczania z nowymi technologiami i pozwala 
uczennicom i uczniom na odkrywanie nowych  
światów. 
 
Cyfrowa nauka z OeAD 
Mają Państwo pytania? OeAD oferuje webinaria  
dla opiekunów prawnych! 
 
 
 
 
 
 
Czym jest OeAD? 
OeAD to Austriacka Agencja Edukacji i Internacjonali-
zacji. Poprzez zorientowane na przyszłość programy 
od 60 lat doradza, wspiera oraz łączy ludzi i instytucje 
ze świata edukacji, nauki, badań i kultury. Federalne  
Ministerstwo Edukacji, Nauki i Badań zleciło OeAD 
realizację operacyjną inicjatywy dotyczącej urządzeń 
„Cyfrowa nauka”. 
oead.at 

Koszty urządzenia 
Znaczną część kosztów nabycia przejmuje ministerstwo 
BMBWF. Zgodnie z Federalną ustawą o finansowaniu  
cyfryzacji lekcji w szkole ([niem.:] SchDigiG) opiekunowie 
prawni są zobowiązani do wpłaty jednorazowego wkładu 
własnego w wysokości 25 procent ceny urządzenia.  
Stanowi to kwotę około 100 euro i może różnić się  
nieznacznie w zależności od typu urządzania.  
 
 
 
 
 
 
Zwolnienie z wkładu własnego 
Rodziny znajdujące się w gorszej sytuacji finansowej  
za pomocą formularza online mogą złożyć wniosek  
o zwolnienie z wpłaty wkładu własnego.  
 
 
 
 
 
Gwarancja i ubezpieczenie 
Urządzenia sprzedawane są z czteroletnią gwarancją.  
Zaleca się zawarcie ubezpieczenia od określonych  
szkód i utraty urządzenia. 
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Koszty w zależności od  
typu urządzenia  
digitaleslernen.oead.at/geraete  

Informacje na temat gwarancji i  
ubezpieczenia   
digitaleslernen.oead.at/versicherung  

Inicjatywa  
dotycząca urządzeń  
 
Inicjatywa dotycząca urządzeń „Cyfrowa nauka” stanowi 
część 8-unktowego planu cyfrowej szkoły stworzonego 
przez Federalne Ministerstwo Edukacji, Nauki i Badań.  
W ramach tej inicjatywy w roku szkolnym 2022/23  
klasy V zostaną wyposażone w urządzenia cyfrowe  
(laptopy lub tablety).  
Celem inicjatywy jest stworzenie pedagogicznych i  
technicznych warunków do nauczania wspomaganego 
technologią informatyczną oraz umożliwienie uczenni-
com i uczniom dostępu do edukacji cyfrowej na takich 
samych warunkach ramowych. 
 
 
Urządzenia jako narzędzia do nauki i pracy 
Poprzez zgłoszenie się do udziału w inicjatywie szkoły 
deklarują się, że będą korzystać z urządzeń w trakcie  
lekcji w rozsądny z pedagogicznego punktu widzenia 
sposób i stworzą w tym celu niezbędne warunki ramowe. 
W inicjatywie uczestniczy już ok. 1 500 szkół, co stanowi 
93 % wszystkich szkół uprawnionych do uczestnictwa. 
 

Informacje na temat płatności i 
zwolnienia z wkładu 
digitaleslernen.oead.at/befreiung 

Terminy webinariów  
digitaleslernen.oead.at/ 
veranstaltungen   

Niniejsza broszura informacyjna 
dostępna jest również w kilku językach   
digitaleslernen.oead.at/mediathek

Jesteśmy tu dla Państwa!  
T +43 720 080 356 
digitaleslernen@oead.at 
digitaleslernen.oead.at  
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