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DCDS este un sistem integrat de instruire şi evaluare a competențelor digitale - 
DigComp, conceput să dezvolte competențele digitale de bază ale adulților.

DCDS este implementat de către un consorţium format din 8 organizații din 6 țări 
membre UE (Belgia, Grecia, Italia, Letonia, România, Spania) care include două rețele 
europene, o universitate deschisă, o Asociație națională din domeniul ICT şi patru 
furnizori de servicii de instruire non-formală.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar opiniile autorului, iar Comisia nu este 
responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în aceasta.
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Îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale 
adulților care posedă competențe digitale scăzute
Aplicarea Cadrului de Competente Digitale 
(DigComp) 
Instrumentul de auto-evaluare
Abordarea instruirii mixte (online, offline,  
şi fată în față) 
Mediu de instruire online, cu module integrate
Caracteristici specifice jocurilor (gamification)
Metode de învățare flexibile şi personalizabile
Validarea competențelor digitale de bază
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DCDS are drept scop îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale adulților şi 
furnizarea către aceștia a unui set de competențe-cheie, necesare pentru angajarea în 
câmpul muncii, dezvoltarea personală, incluziunea socială şi pentru o cetățenie activă.

Poți obține

Un instrument online de auto-evaluare a competențelor tale digitale

Metode de învățare flexibile şi personalizate, până la 21 de competențe digitale 
pentru nivelul de bază

Mediu online de instruire conținând caracteristici specifice jocurilor  
(sistem gamification)

Sprijin în procesul de instruire, prin organizarea de sesiuni de învățare față în față,  
în cadrul centrelor de competențe digitale

Validarea competențelor digitale dobândite prin obținerea de insigne digitale

Oportunitatea de instruire în limba națională în următoarele țări: Grecia, Italia, 
Letonia, România şi Spania

DCDS 
pentru cetățenii adulți 

DCDS
pentru persoanele interesate

DCDS încurajează factorii de decizie politică, furnizorii de servicii de educație non-
formală pentru adulți, și alte părți cheie interesate să evalueze, îmbunătățească şi să 
recunoască competențele digitale de bază ale adulților.

Poți obține

Raport de analiză a contextului conținând bune practici şi politici de e-incluziune 
menite să îmbunătățească competențele digitale de bază, precum şi analiza 
nevoilor de instruire ale adulților care posedă competențe digitale scăzute

Metodologia de evaluare, dezvoltare şi validare a competențelor digitale în 
sistemul de educație non-formală, complet aliniată la cerințele Cadrului de 
Competente Digitale (DigComp)

Evaluare online multilingvă și mediu de instruire conținând caracteristici 
specifice jocurilor (gamification)

Conținut modular de formare, disponibil atât online cât offline

Recomandări de politici pentru dezvoltarea şi certificarea competențelor digitale 
de bază ale adulților


