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DInSAd 
                                    Includerdere  digitală 

                                                                                                    pentru adulții  sLab calificați  

 

O1 - A2 Definiția competențelor digitale pentru adulți 
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Scopul acestui document este de a defini competențele digitale specifice cheie cerute de adulții cu un nivel scăzut de pregătire  pentru a îmbunătăți calitatea vieții lor 
profesionale și personale. Partenerii au luat în considerare bunele practici existente colectate (prin proiecte UE și non-UE) și experiența lor anterioară pe această temă. 

Autorii au în vedere că acest document ar putea avea un impact relevant  cu privire la : 

1. Îmbunătățirea calității și diversității oportunităților de învățare disponibile pentru adulți cu un nivel scăzut de pregătire ; 

2. Sprijinirea Comisiei Europene în implementarea DigComp 2.1 pentru toți cetățenii europeni, indiferent de vârsta și / sau nivelul de educație al acestora; 

3. Diseminarea conceptului de incluziune digitală atât la nivel profesional cât și personal pentru adulții cu un nivel scăzut de calificare din Europa; 

4. Accentuarea transparenței și recunoașterea competențelor. 

 

DRAFT- MAPAREA COMPETENȚELOR DIGITALE PENTRU ADULȚII SLAB CALIFICAȚI  
De bază / Fundația:  A învăța și dobândi abilitățile și cunoștințele necesare pentru utilizarea de bază a calculatorului și a internetului.A înțelege despre 

hardware-ul și software-ul computerului, pentru a putea gestiona fișierele și folderele și a ști să lucrezi cu pictogramele și ferestrele de 
pe ecranul computerului. A recunoaste problemele de securitate și a rezolva unele dintre ele. 

viața de zi cu zi / participare 
electronică / Colaborare / 
cetățean  electronic 

A învăța cum să creezi un document simplu, cum să navighezi pe Internet și cum să utilizezi e-mailul 

OUTDOOR /EXTERN A căuta și a prelua știri online despre cinema, cărți, lecturi, muzee și muzică. A găsi informații despre programele de călătorie (avion , 
tren, autobuz), disponibilitatea locurilor, disponibilitatea concediilor, ocuparea hotelului etc. A încerca să instalezi și să folosești o 
aplicație. 

CUMPĂRĂTURI            A fi la curent cu servicii on-line, cum ar fi petrecerea timpului liber, cumpărături, divertisment local. A încerca să instalezi și să folosești 
o aplicație.  

AFACERI A căuta să preiei informații corporatiste și să fii la curent cu serviciile bancare online. A căuta știri despre angajați, a căuta un loc de 
muncă, a afla despre locuri de muncă, drepturi legate de pensie sau finanțare pentru pensii. A încerca să instalezi și să folosești o 
aplicație. 

SOCIAL  A căuta și a prelua informații despre social media, grupuri comunitare, organizații voluntare, grupuri de interese speciale, grupuri de 
discuții, panouri de mesaje etc. A încerca să instalezi și să utilizezi aplicație. 

 

 


