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Το DCDS είναι ένα ολοκληρωμένο αρθρωτό σύστημα κατάρτισης και αξιολόγησης
ψηφιακών δεξιοτήτων, συμβατό με το DigComp, που εστιάζει στη βελτίωση των
βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων.
Το DCDS υλοποιείται από μια σύμπραξη οκτώ οργανισμών από έξι Ευρωπαϊκές χώρες
(Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Ρουμανία, Ισπανία), στην οποία περιλαμβάνονται
δύο Ευρωπαϊκά δίκτυα, ένα Ανοικτό πανεπιστήμιο, μια εθνική ένωση για τις ΤΠΕ και
τέσσερεις πάροχοι μη-τυπικής κατάρτισης.
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Αναβάθμιση βασικών ψηφιακών ικανοτήτων των
ενηλίκων με περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες
Εφαρμογή του Πλαισίου Ψηφιακών Ικανοτήτων
(DigComp) στην πράξη
Εργαλείο αυτό-αξιολόγησης
Μεικτή προσέγγιση κατάρτισης (μέσω διαδικτύου,
εκτός διαδικτύου, με φυσική παρουσία)
Ολοκληρωμένο αρθρωτό διαδικτυακό μαθησιακό
περιβάλλον
Ενσωμάτωση χαρακτηριστικών παιγνιώδους μάθησης
Ευέλικτες και προσαρμόσιμες μαθησιακές διαδρομές
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η έκδοση αντανακλά τις απόψεις μόνον των
δημιουργών της, και η Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτή.
Αρ. Συμφωνητικού: 590141-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD
Αρ. Έργου: 2017 - 3339 / 001 - 001

Επικύρωση βασικών ψηφιακών ικανοτήτων

Το DCDS
για τους ενήλικους πολίτες

Το DCDS
για τους λοιπούς ενδιαφερόμενους

Το DCDS στοχεύει στην ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων
μέσω της προσφοράς ενός συνόλου βασικών ικανοτήτων που απαιτούνται για
την απασχόληση, την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την ενεργή
συμμετοχή τους ως πολίτες.

Το DCDS στοχεύει στην ενδυνάμωση των φορέων χάραξης πολιτικής, των παρόχων
μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και άλλων βασικών εμπλεκόμενων,
προκειμένου αυτοί να αξιολογούν, να ενισχύουν και να αναγνωρίζουν τις βασικές
ψηφιακές ικανότητες των ενηλίκων.

Για το σκοπό αυτό προσφέρει

Για το σκοπό αυτό προσφέρει

Ένα διαδικτυακό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης των ψηφιακών δεξιοτήτων
Ευέλικτες και προσωποποιημένες μαθησιακές διαδρομές για την ανάπτυξη ως και 21
ψηφιακών ικανοτήτων στο βασικό επίπεδο
Ένα διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον με χαρακτηριστικά παιγνιώδους μάθησης
Μαθησιακή υποστήριξη με φυσική παρουσία σε κέντρα ψηφιακών ικανοτήτων
Επικύρωση των νέο-αποκτηθέντων βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω open badges
Ευκαιρίες κατάρτισης στην εθνική γλώσσα στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, τη
Ρουμανία και την Ισπανία

Μια Έκθεση Ανάλυσης Πλαισίου με τις καλές πρακτικές και τις πολιτικές ηλεκτρονικής
ένταξης για την ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων και την ανάλυση των
εκπαιδευτικών αναγκών των ενηλίκων με περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες
Μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση, την ανάπτυξη και την επικύρωση
των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της μη-τυπικής εκπαίδευσης, απολύτως
ευθυγραμμισμένη με το Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων (DigComp)
Ένα πολύγλωσσο διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης και αξιολόγησης με παιγνιώδη
χαρακτηριστικά
Διαδικτυακό και εκτός διαδικτύου προσβάσιμο αρθρωτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο
Συστάσεις πολιτικής για την ανάπτυξη και την πιστοποίηση των βασικών ψηφιακών
ικανοτήτων των ενηλίκων

