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Sistemul de dezvoltare a competențelor digitale (DCDS) este
un sistem modular de evaluare și formare a competențelor
digitale aliniat la Cadrul de competență digitală pentru
cetățeni (DigComp 2.1 nivelurile de competență de bază 1
și 2), conceput pentru a îmbunătăți competențele digitale și
transversale de bază ale persoanelor adulte.

DCDS este implementat de către un consorţium format din opt 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 TIC şi patru furnizori de servicii de instruire non-formală.

ALL DIGITAL
Coordinator
all-digital.org
info@all-digital.org
Belgium

Centro Studi Foligno
cstudifoligno.it
Italy

FundaciÓn ESPLAI
fundacionesplai.org
Spain

EOS Foundation
eos.ro
Romania

Hellenic Open University
DAISSy research group

DCDS oferă acces la cursuri de formare mixtă ((învățare la
distanță și pregătire față în față) și cuprinde:
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Metodologia de dezvoltare a competențelor digitale
privind îmbunătățirea competențelor digitale şi
transversale ale persoanelor adulte;
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Mediul de dezvoltare a competențelor digitale,
o platformă online care sprijină implementarea
metodologiei.
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DCDS

pentru cetățenii adulți

DCDS sprijină cetățenii adulți oferindu-le un instrument de dezvoltare a
competențelor digitale și transversale de bază necesare pentru angajare, dezvoltare
personală, incluziune socială și cetățenie activă.

DCDS oferă următoarele servicii și instrumente în limba
engleză, greacă, italiană, letonă, română și spaniolă:

DCDS

pentru părțile interesate

DCDS sprijină furnizorii de instruire non-formală pentru adulți, factorii
de decizie și alte părți interesate în evaluarea, dezvoltarea și validarea
competențelor digitale și transversale de bază ale adulților din Europa.

Rezultatele cheie ale DCDS:

O metodologie de învățare mixtă pentru dezvoltarea abilităților digitale de bază ale nivelurilor
de competentă 1 şi 2 din DigComp.

Metodologie complet aliniată cu DigComp 2.1

Un instrument online de auto-evaluare pentru a identifica lacunele privind competențele
digitale ale cursantului

Conținut modular de instruire disponibil în șase limbi

Un instrument de recomandare care cuprinde mai multe oferte de instruire potrivite nevoilor
cursantului

Raport privind pilotarea și evaluarea DCDS

Un mediu de evaluare și instruire online disponibil în mai multe limbi
Manuale pentru formatori și organizațiile de formare pentru adulți

Trasee educaționale modulare şi personalizate pentru un număr de 21 de competente digitale

Raport privind politicile de e-incluziune și de bune practici

Un mediu de instruire online cu elemente de gamification

Set de instrumente privind influențarea politicilor pentru furnizorii de formare
pentru adulți

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

Recomandări în domeniul politicilor bazate pe rezultatele proiectului

Validarea competențelor digitale dobândite prin obținerea de insigne digitale
“Cursul a fost util pentru aprofundarea cunoștințelor mele de bază. Partea de curs pe care am
apreciat-o cel mai mult, a fost învățarea la distanță deoarece a fost în același timp o experiență nouă,
provocatoare și care mi-a adus multe satisfacții. De asemenea, lucrul în grup alături de colegii mei de
clasă a fost important, pentru că am împărtășit idei și ne-am sprijinit reciproc.”
Participant din Italia

“Platforma este foarte practică și, prin intermediul instrumentului de auto-evaluare îi ajută
pe cursanți să-și identifice nivelul de competențe și oferă exerciții practice și informații
despre concepte și termeni necunoscuți. Cursanții au acces la resurse care îi ajută să
învețe teoria și apoi pun în aplicare această teorie prin aplicații practice de învățare.”
Formator în domeniul educației pentru adulți din Romania

DCDS a fost pilotat cu succes în cinci țări (Grecia,
Italia, Letonia, România și Spania) prin utilizarea
intensivă a acestuia de către un număr de aproape
200 de persoane. Evaluarea proiectului pilot a
demonstrat faptul că sistemul oferă utilizatorilor
un mijloc practic pentru dezvoltarea competențelor
digitale de bază, crește încrederea acestora cu
privire la utilizarea dispozitivelor și a serviciilor
digitale și le îmbunătățește potențialul de angajare
și incluziune socială.
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Concepută pentru
evaluarea, dezvoltarea și
validarea competențelor
digitale și transversale
ale persoanelor adulte.
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ABORDAREA CONCEPTULUI DE
ÎNVĂȚARE MIXTĂ
învățarea la distanță și formarea
față în față, principii utilizate în
educația adulților

INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE
pentru a ajuta utilizatorii să-și
identifice lacunele privind
competențele lor digitale

95 DE REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
care corespund celor 21
competențe DigComp pentru
nivelurile de competență de
bază 1 și 2

INSTRUMENT DE
RECOMANDARE
care sugerează traseele
educaționale adecvate

PATRU TRASEE EDUCAȚIONALE
19 module tematice și 64 de
unități de învățare
MANUALE
pentru formatori și cursanți
EVALUARE
realizată prin intermediul
testelor formative și sumative
VALIDARE
cu ajutorul certificatelor de
participare și a insignelor

CONȚINUT MODULAR DE
INSTRUIRE
format din unități de învățare
TESTE DE EVALUARE
și insigne pentru validarea
realizărilor obținute de
utilizatori
ELEMENTE DE GAMIFICATION
pentru motivarea utilizatorilor
FORUM
pentru a putea comunica cu
formatorii și colegii

