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CRISS är ett pedagogiskt 

innovationsprojekt, som stöds av 

Europeiska kommissionen1 , för att 

utvärdera en digital plattform för 

inlärning, bedömning och certifiering av 

digitala kompetenser i skolan.

CRISS erbjuder er att delta i ett projekt vars 

mål är att implementera ett ramverk för en 

EU-certifiering av digital kompetens. 

För att utvärdera denna plattform lanseras en pilotstu-

die under läsåret 2018-2019, där mer än 25 000 elever, 

2 000 lärare och 400 utbildningsinstitutioner från hela 

Europa deltar. 

Projektet drivs av 15 internationella partners med kom-

petens inom ny teknik, digital kompetens, pedagogisk 

innovation och lärande. 

1 Utformningen av digitala kompetenser i CRISS är baserad på EU:s Digital Competence Framework for Citizens (DigComp 2.1) .

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use


Skäl att delta i pilotstudien

1. Undervisa i digitala kompetenser med 

banbrytande verktyg.

2. Certifiera elever i digital kompetens efter 

genomförda aktiviteter. 

3. Ge eleverna ett tekniskt projekt som 

uppmuntrar till kreativitet och samarbete. 

 4. Förbättra inlärningsmodellen för digitala 

kompetenser.

5. Få tillgång till uppdaterat innehåll och 

resurser för lärare och elever.



GÅ MED I CRISS OCH DELTA I 
PILOTSTUDIEN PÅ ER SKOLA
CRISS gör det lätt för er att anpassa och använda plattfor-

men under pilotfasen. Följande resurser kommer att vara 

tillgängliga för lärare och skolor under hela processen:

• Dynamiskt lärande genom hela processen.

• Online-träning via MOOC (online-kurser).

• Aktivitetsbibliotek för inmatning av 

arbetsmoment.

• Verktyg för att skräddarsy aktiviteter.

• CRISS-support.

• Ett professionellt nätverk i hela Europa.

GÅ MED I CRISS
www.crissh2020.eu/get-started

All projektinformation finns uppdaterad på 

vår webbsida

 

www.crissh2020.eu

http://www.crissh2020.eu/get-started/?utm_source=dossier&utm_medium=calltoaction&utm_content=joinup
http://www.crissh2020.eu/get-started/?utm_source=newsletter&utm_medium=dossier&utm_campaign=infoeducation&utm_content=joinup
http://www.crissh2020.eu/?utm_source=dossier&utm_medium=calltoaction&utm_content=joinup


VARFÖR CRISS?
Vi lever i en tid där en teknisk revolution förändrar 

våra liv samt hur vi arbetar och interagerar. För att 

möta denna revolution måste skolan ge eleverna 

nödvändig digital kompetens. 

För att möta denna utmaning och anta ett gemensamt 

språkbruk i både affärs- och skolvärlden publicerade 

den Europeiska kommissionen 2013 Framework for 

Developing and Understanding Digital Competence 

in Europe (DIGCOMP), som nyligen uppdaterades 

med Digital Competence Framework for Citizens  

(DigComp 2.1).

I och med dessa EU-beslut blev digital kompetens en 

av de åtta nyckelkompetenser som varje elev bör för-

värva i sin utbildning för att kunna börja vuxen-livet 

samt för livslångt lärande.

Situationen när det gäller strategier för att uppnå 

digital kompetens skiljer sig däremot åt betydligt 

mellan skolor, och det finns en klar brist på en 

gemensam referensram med beskrivningar och 

kriterier som gör bedömning och certifiering 

möjligt.

CRISS ämnar lösa detta problem med sin tekniska 

plattform som möjliggör en implementering av ett 

ramverk för en EU-certifiering av digital kompetens.

Med CRISS får eleverna chansen att dagligen öva di-

gitala färdigheter I klassrummet genom kursarbetet 

i varje skolämne. Lärarna kommer att följa elevernas 

framsteg i realtid och därmed kunna främja deras 

fortsatta utveckling.

Håll er informerade och se de senaste nyheterna:

www.crissh2020.eu/get-started 

GÅ MED I CRISS OCH DELTA I 
PILOTSTUDIEN 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use
http://www.crissh2020.eu/get-started/?utm_source=dossier&utm_medium=calltoaction&utm_content=moreinfo
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