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Introducere  
Proiectul DCDS a stabilit un cadru care să ofere adulților cu abilități digitale scăzute, competențele digitale și 
transversale de bază necesare pentru angajare, dezvoltare personală, incluziune socială și cetățenie activă. 
Proiectul a dezvoltat un sistem deschis și inovativ de dezvoltare a competențelor digitale (DCDS), disponibil în 
mai multe limbi, și a folosit acest sistem pentru a oferi instruire non formală adulților cu un nivel scăzut de 
calificare din diferite țări europene. 

Fiind complet aliniat la Cadrul european de competențe digitale pentru cetățeni - Dig Comp 2.1, proiectul 
contribuie la promovarea utilizării sale de către furnizorii de instruire non-formală și adoptarea acestuia de 
către persoanele cu putere decizională în domeniul politicilor din Europa, persoane active în domeniul 
educației și formării adulților, incluziunii sociale și digitale, precum și a politicilor cu privire la ocuparea forței 
de muncă.  

Prezentul document reprezintă ultima livrabilă dezvoltată în cadrul proiectului DCDS și, astfel, se bazează pe 
activitatea desfășurată de către partenerii DCDS pe toată durata proiectului.  

Recomandările privind politicile DCDS sugerează obiective clare privind politicile legate de creșterea numărului 
de persoane adulte care dețin abilități digitale de bază și identifică modificările necesare pentru a susține 
rezultatul acestor politici.  

Recomandările privind politicile DCDS oferă, de asemenea, propuneri eficiente cu privire la  modalitatea în care 
rezultatele proiectului DCDS pot fi incluse în cadrul serviciilor adresate adulților cu abilități digitale scăzute și 
permit persoanelor cheie interesate să formuleze politici inovatoare integrate pentru dezvoltarea și 
recunoașterea competențelor digitale de bază ale cetățenilor adulți.  

Recomandările privind politicile abordează trei grupuri țintă principale: persoane cu putere decizională în 
domeniul politicilor la nivel European, persoane cu putere decizională în domeniul politicilor la nivel național 
și regional și autoritățile locale. Furnizorii de formare care doresc să facă o schimbare privind politicile din 
domeniul dezvoltării competențelor digitale, sunt invitați să utilizeze acest document pentru strategiile lor de 
advocacy. Vă rugăm să rețineți că o altă livrabilă DCDS vă poate sprijini în acest sens, și anume: Setul de 
instrumente privind politicile DCDS.  

Puteți găsi mai multe informații despre acest set de instrumente, cât și despre alte rezultate  ale proiectului la: 
http://www.dcds-project.eu/results/  

*** 
Recomandările privind politicile DCDS sunt în conformitate cu și completează Manifestul1, publicat recent de 

către organizația ALL DIGITAL, document care conține o serie de principii și recomandări-cheie cu privire la 

modul de a maximiza impactul educației și formării profesionale, ca instrumente puternice spre o dezvoltare 

continuă a competențelor digitale pentru cetățenii europeni. 

 

“ Competențele digitale sunt necesare în toate aspectele vieții, 

aspecte sociale sau personale, aspecte legate de sectorul muncii 

sau petrecerea timpului liber, în orice sector, public sau privat”. 

                         - ALL DIGITAL MANIFESTO (2019) 

 
1 https://all-digital.org/wp-content/uploads/2019/11/Manifesto_online-viewing.pdf  

http://www.dcds-project.eu/
http://www.dcds-project.eu/results/
https://all-digital.org/wp-content/uploads/2019/11/Manifesto_online-viewing.pdf
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Persoanele cu putere decizională în 

domeniul politicilor la nivel European 
 

1. Introducerea competențelor digitale pentru adulți în agenda politică europeană  

 
Competența digitală permite persoanelor cu niveluri scăzute de abilități și calificări să joace un rol activ în 
societate, să acceseze și să progreseze pe piața muncii2 și să se implice în educație și formare ulterioară, într-o 
perspectivă de învățare pe tot parcursul vieții3. În ultimii ani, politicile europene în materie de competență 
digitală par să se concentreze tot mai mult fie pe dobândirea de competențe TIC avansate pentru profesioniștii 
din domeniu, fie pe susținerea utilizării tehnologiei și dezvoltarea competenței digitale în cadrul procesului de 
învățământ obligatoriu. O atenție deosebită ar trebui din nou acordată necesității dobândirii competenței 
digitale de bază a adulților concomitent cu conceperea propunerilor de politici, adoptarea și punerea în 
aplicare a inițiativelor politice europene, precum și monitorizarea politicilor la nivel național. 
 
Ar trebui alocate mai multe finanțări pentru dezvoltarea competențelor digitale în următorul buget al Uniunii 
Europene. Abilitățile digitale de bază ale adulților ar trebui să fie o prioritate a următoarelor apeluri Erasmus+4.  

 
2. Formularea de politici integrate pentru dezvoltarea și recunoașterea competenței digitale de bază 

 
Politicile digitale sunt astăzi destul de fragmentate, nu numai în ceea ce privește nivelurile geografice, ci și în 
cadrul aceluiași nivel de acțiune. Politicile europene privind competența digitală sunt în prezent împărțite între   
trei direcții generale din cadrul Comisiei Europene (DG CONNECT5, DG EMPL6 și DG EAC7) și câteva agenții 

CEDEFOP8, JRC9, etc.). Adesea, această situație duce la procese de consultare paralele (ex: Coaliția digitală 
pentru competențe și locuri de muncă și grupul de lucru pentru competența digitală) şi potrivirea politicilor şi 

a inițiativelor (de exemplu, cadrul DigComp10, Planul de acțiune pentru educație digitală 11și inițiativa Upskilling 
Pathways12). Există, fără îndoială, avantaje în construirea de sinergii între acestea.           
 
Competența digitală, trebuie să fie, de asemenea, luată în considerare pe parcursul planificării şi punerii în 
aplicare a Pilonului European pentru Drepturile Sociale13, nu doar a articolului I.01 (Educație, formare și 

 
2 COUNCIL RECOMMENDATION of 15 February 2016 on the integration of the long-term unemployed into the labor 
market: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016H0220(01)&from=EN 
3 Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 
4 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 
5 https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology/ 
6 https://ec.europa.eu/social/home.jsp 
7 https://ec.europa.eu/info/departments/education-youth-sport-and-culture_en 
8 https://www.cedefop.europa.eu/en 
9 https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_en 
10 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp 
11 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en 
12 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224 
13 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-
rights_en  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016H0220(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology/
https://ec.europa.eu/social/home.jsp
https://ec.europa.eu/info/departments/education-youth-sport-and-culture_en
https://www.cedefop.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
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învățare pe tot parcursul vieții), dar și a articolelor I.04 (Sprijin activ pentru angajare) și III.20 (Acces la servicii 
esențiale). 
 
3. Promovarea dimensiunii Europene a cadrului DigComp si oferirea de vizibilitate proiectelor si acțiunilor 

care utilizează DigComp    

Cadrul European de competențe digitale pentru cetățeni (cunoscut sub numele de DigComp) definește 
competențele care sunt necesare tuturor cetățenilor pentru a funcționa în societatea digitală și, prin urmare, 
acesta este esențial în sprijinirea persoanelor cu putere decizională, factori de decizie politică şi alți 
profesioniști, în vederea creșterii competențelor digitale de bază ale adulților din Europa. Cu toate acestea, 
este surprinzător de puțin cunoscut dincolo de domeniul educației digitale, chiar dacă a început să fie utilizat 

atât în domeniul de afaceri cât şi în scopuri de angajare. 14 Creșterea gradului de conștientizare cu privire la 
cadrul DigComp în fața publicului larg și a reprezentanților angajatorilor, precum și asigurarea vizibilității 
practicilor care utilizează acest cadru, poate aduce o înțelegere comună asupra competenței digitale, atât de 
necesară între diferitele sectoare și, probabil, o mai largă adoptare la nivel național. 

Ar putea fi prevăzută o colecție deschisă și bazată pe dovezi cu privire la modul de planificare a acțiunilor 
concrete, cu scopul de a prețui experiențele existente și de a inspira factorii de decizie și profesioniștii la diferite 
niveluri.   

 

4. Continuarea armonizării sistemelor de validare în Europa și adoptarea unui cadru pentru validarea 
competenței digitale bazate pe DigComp  

Sistemele europene de validare trebuie să fie mai bine structurate și mai puțin fragmentate. Persoanele cu 
putere decizională în domeniul politicilor la nivel European, ar trebui să continue activitățile de armonizare cu 
statele membre și să le ajute să adopte aranjamente de validare accesibile, transparente și semnificative 
pentru toată lumea. Pentru a facilita activitatea persoanelor cu putere decizională la nivel național, factorii de 
decizie la nivel european ar putea elabora un cadru comun pentru validarea competenței digitale bazate pe 
DigComp, care va asigura claritatea, transparența și transferabilitatea în toate țările europene.  

➔ Proiectul DCDS a dezvoltat un instrument de autoevaluare (SAT) pentru a fi utilizat de către cursanți, 
cu scopul de a-i ajuta pe aceștia să identifice nivelul lor de competențe digitale și lacunele pe care le 
au. Întrucât acest lucru se bazează pe cadrul DigComp 2.1, el poate constitui baza pentru activități 

suplimentare cu privire la dezvoltarea unui cadru de validare. 
 

5. Susținerea comunității de practică (CoP)15 privind cadrul DigComp, comunitate înființată de organizația 
ALL DIGITAL  

Există mai multe organizații competente din Europa, dispuse să facă cadrul DigComp utilizabil, util și utilizat. 
Organizațiile care au interes și expertiză în promovarea competențelor digitale ar trebui să poată să facă 
schimb de idei, să coopereze și să lucreze împreună, precum și cu alte instituții europene relevante. Persoanele 
cu putere decizională în domeniul politicilor la nivel European, ar trebui să sprijine Comunitatea de practici 
DigComp lansată de către organizația ALL DIGITAL în rândul persoanelor cheie relevante.  

 

6. Cercetarea bazată pe dovezi cu privire la beneficiile dobândirii de competențe digitale ale adulților (cu 
nivel scăzut de calificare) 

S-au produs cercetări interesante16 privind utilizarea tehnologiilor digitale în învățământul școlar, și de 
asemenea, vor fi publicate și alte cercetări cu privire la impactul și potențialul tehnologiilor digitale în 
învățământul primar, secundar și superior. Există nevoia efectuării mai multor cercetări privind relația dintre 

 
14A se vedea, de exemplu, atelierul de consultare DigComp cu privire la dezvoltarea competențelor digitale pentru 
angajare: https://www.ikanos.eus/jrc-workshop/  
15 Manifestul ALL DIGITAL (2019). Dacă doriți să vă alăturați și/sau să sprijiniți CoP scrieți la digcomp@all-digital.org  
16 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/digital-education-action-plan-action-
9-studies-on-ict-in-education_en  

https://www.ikanos.eus/jrc-workshop/
mailto:digcomp@all-digital.org
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/digital-education-action-plan-action-9-studies-on-ict-in-education_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/digital-education-action-plan-action-9-studies-on-ict-in-education_en


 
Recomandările privind politicile 

 

5 

(lipsa) competențelor digitale și incluziunea socială, precum și cercetări privind impactul dobândirii 
competențelor digitale necesare în viața profesională și personală a adulților.  

 

7. Sprijinirea statelor membre printr-un proces de învățare reciprocă pentru a îmbunătăți design-ul și 
impactul strategiilor de dezvoltare a competențelor digitale într-o perspectivă de învățare pe tot 
parcursul vieții 

Instituțiile europene au un rol esențial în furnizarea de oportunități statelor membre pentru a-și îmbunătăți 
strategiile de dezvoltare a competențelor digitale într-o perspectivă de învățare continuă. Grupurile de lucru, 
conferințele și evenimentele, activitățile de învățare de la egal la egal reprezintă instrumente excelente pentru 
a face acest lucru și ar trebui să fie finanțate și organizate în anii următori.  Un accent ar putea fi pus pe calitatea 
ofertei de învățare a competențelor digitale și pe schemele de finanțare pe care cursanții le pot folosi pentru 
creșterea competențelor (abilităților digitale).  
 

8.    Creșterea dialogului civil pentru învățarea pe tot parcursul vieții  

Este necesară creșterea dialogului între diferitele sectoare educaționale într-o adevărată perspectivă holistică 
de învățare continuă.  
  

Persoanele cu putere decizională în domeniul 

politicilor la nivel național și regional  
1. Prioritizarea și investirea în dezvoltarea competențelor digitale pentru persoane de toate vârstele și care 

provin din toate mediile  

Accentul ar trebui pus pe faptul că, competențele digitale sunt necesare în toate aspectele vieții, aspecte 
sociale sau personale, aspecte legate de sectorul muncii sau petrecerea timpului liber, în orice sector, public 
sau privat17.  Aptitudinile digitale au devenit atât de esențiale în societățile noastre încât ar trebui să li se acorde 
aceeași importanță precum abilităților de citire sau scriere.  

Strategiile de învățare a competențelor digitale ar trebui incluse în politicile existente (privind incluziunea 
socială, serviciile pentru ocuparea forței de muncă etc.) pentru a ajunge la un număr cât mai mare de persoane 
care au nevoie de competențe digitale (de bază). O serie de mecanisme de finanțare ar trebuie adoptate pentru 
ca oferta de învățare să fie gratuită sau foarte ieftină pentru cei care nu își pot permite, dar totuși au nevoie 
de această ofertă de formare.  

➔ Proiectul FINALE a monitorizat, analizat și îmbunătățit politicile și mecanismele de educație a adulților 
în finanțarea educației adulților. Consorțiul de proiect a dezvoltat o serie de indicatori privind motivele 
(de ce) pentru care să se investească și unde anume să fie realizat acest lucru. Setul de instrumente de 
advocacy FINALE i-ar putea ajuta pe factorii de decizie să se informeze în cadrul procesului decizional 
și să le permită profesioniștilor din educația adulților să facă pledoarii mai eficiente pentru o mai bună 
finanțare la nivel local, regional, național și european18. 

2. Îmbunătățirea competențelor de bază ale adulților, în special a celor cu nivel scăzut de competențe, prin 
furnizarea de cursuri de competențe digitale bazate pe cadrul DigComp  

DigComp oferă un instrument pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale cetățenilor. DigComp a fost 
publicat pentru prima dată în 2013 și a devenit o referință pentru multe inițiative de competențe digitale atât 
la nivel european, cât și la nivelul statelor membre.  Cu toate acestea, trebuie realizate mult mai multe acțiuni, 
astfel încât cursurile de competențe digitale să fie în conformitate cu acest instrument cuprinzător și util.   

 
17 Manifestul ALL DIGITAL (2019): https://all-digital.org/wp-content/uploads/2019/11/Manifesto_online-viewing.pdf  
18 https://eaea.org/project/financing-adult-learning-in-europe-finale/  
 

https://all-digital.org/wp-content/uploads/2019/11/Manifesto_online-viewing.pdf
https://eaea.org/project/financing-adult-learning-in-europe-finale/
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➔ Metodologia dezvoltată în cadrul proiectului DCDS se bazează pe nivelurile de competență 1 și 2 (nivel 
de bază) pentru toate cele 21 de competențe digitale identificate în DigComp. 

3. Încurajarea învățării și a dobândirii de competențe digitale într-o perspectivă de învățare pe parcursul 
întregii vieți  

În multe țări din Europa lipsește încă o perspectivă holistică a învățării pe tot parcursul vieții. Educația adulților 
și abilitățile de bază ar trebui să facă parte din aceleași strategii educaționale, iar persoanele cu putere 
decizională la nivel național, din diferite domenii (educație, piața muncii, afaceri sociale, inovație și cercetare) 
ar trebui să lucreze în cooperare pentru a asigura o abordare consecventă a dezvoltării competențelor digitale. 
Ar putea fi utilă numirea unui coordonator național (sau un grup de lucru) privind competențele digitale astfel 
încât să fie adoptate strategii și politici sistematice și coerente.  
 

4. Susținerea unei oferte de învățare accesibilă, centrată pe cursant și adaptată nevoilor acestuia  

Competențele digitale ar trebui garantate ca un drept universal pentru toți, în special pentru persoanele care 
s-au îndepărtat de procesul de învățare și pentru cursanții cu nevoie speciale. Persoanele cu putere decizională 
în domeniul politicilor ar trebui să analizeze și să înlăture barierele care împiedică persoanele cu un nivel scăzut 
de calificare să participe la oportunitățile de învățare, și, să ofere sprijin furnizorilor care sunt activi în 
implicarea acestora în diferite programe de formare centrate pe cursant. Mai mult de atât, ar trebui încurajate 
modele și metodologii inovatoare non-formale (de exemplu, Hackathon pentru persoanele în vârstă), cu scopul 
de a crește motivația cursanților.  

➔ Curriculumul pentru cetățeni elaborat de către “Learning and Work Institute” 19 este o abordare 
inovatoare, holistică al cărui scop este acela de se asigura că fiecare persoană deține abilitățile de care 
are nevoie: digitale, de engleză, matematică, civice și cele legate de sănătate. Această abordare se 
bazează pe ceea ce îi motivează pe adulți să învețe, oferind cursanților o voce în co-proiectarea 
conținutului curriculumului și o contextualizare atentă a acestuia, prin asigurarea faptului că un număr 
cât mai mare de persoane învață abilități relevante pentru viața și activitatea lor profesională.  

Programele de competențe digitale ar trebui să fie concepute de o gamă largă de persoane cheie interesate 
(inclusiv parteneri din domeniul social, reprezentanți ai angajatorilor etc.), iar flexibilitatea și modularitatea 
acestor programe ar trebui să fie permise pentru a oferi furnizorilor de formare și formatorilor ocazia să 
adapteze cursul la nevoile cursanților.  

➔ Sistemul de dezvoltare a competențelor digitale dezvoltat de proiectul DCDS oferă cursanților o 
pregătire personalizată bazată pe nevoile lor specifice. Acest lucru este posibil printr-un test de 
autoevaluare pe care cursanții îl parcurg la începutul cursului și un instrument de recomandare care 
combină informațiile din profilul cursantului cu rezultatele testului de autoevaluare (SAT) pentru a 
sugera formatorului (și celui care învață) care sunt traseele educaționale care ar trebui să fie urmate 
cu prioritate.  

5. Valorizarea și susținerea unei game largi de oferte de învățare, inclusiv a cadrului de formare non formal 
și informal, indiferent de tehnica de predare (online, față în față, abordarea învățării mixte)  

Datorită accesibilității și flexibilității, învățarea non-formală și informală sunt adesea un punct de început 
pentru persoanele care au abandonat timpuriu sistemul de educație sau care nu au avut experiențe foarte 
plăcute în sistemul de educație formal.  Aceste oferte de învățare ar trebui valorificate mai mult și sprijinite 
prin legislație, dezvoltare instituțională și finanțare continuă de către persoanele cu putere decizională și 
publicul larg. Tehnicile de predare trebuie să fie adoptate pe baza grupurilor țintă care urmează să beneficieze 
de aceste cursuri.  

➔ Proiectul DCDS propune combinarea cu succes dintre învățarea față în față și cea online, care a fost 
evaluată ca fiind foarte potrivită în pilotarea care a fost realizată în cadrul proiectului. Consorțiul DCDS 
a dezvoltat diferite trasee educaționale compuse din competențele DigComp, care conțin materiale de 

 
19 https://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-society/citizens-curriculum/  

https://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-society/citizens-curriculum/
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studiu care completează ceea ce formatorul explică în fiecare lecție față în față. Traseele educaționale 
sunt structurate din unități de învățare de bază agregate în module cu durată variabilă. 

6. Oferta de formare continuă pentru profesori, formatori și voluntari 

Persoanele care susțin cursuri de competențe digitale (în ciuda statutului lor) ar trebui să își actualizeze în mod 
constant competențele profesionale. Învățământul inițial de înaltă calitate și instruirea în cadrul serviciilor ar 
trebui să fie disponibile pentru a putea oferi oferte de învățare de calitate atât pe probleme de TIC, cât și pe 
impactul digitalizării asupra vieții oamenilor (de exemplu, e-cetățenie). Rețelele naționale de educatori angajați 
în predarea competenței digitale ar trebui să fie sprijinite. 

 
7. Asigurarea unor oferte de învățare de calitate   

Persoanele cu putere decizională în domeniul politicilor ar trebui să ofere resurse și să construiască sisteme 
care să asigure o ofertă de învățare de înaltă calitate în ceea ce privește conținutul, metodologia, livrarea și 
capacitatea de utilizare. Instrumentele care nu sunt greoaie ar trebui să fie disponibile pentru a măsura și 
raporta calitatea ofertei de învățare. 

8. Furnizarea de oportunități de orientare care să permită progresul cursanților  

Atunci când oamenii se implică în procesul de învățare, ei tind să continue progresul în toate aspectele vieții 
lor: personală/profesională/educațională. Persoanele cu putere decizională în domeniul politicilor la nivel 
național ar trebui să prevadă îndrumări/ ghiduri pentru cursanții care participă la cursul de competențe digitale 
care doresc să învețe mai mult.  

➔ Orientările/ghidurile pentru adulți au câștigat teren în cadrul învățării pe tot parcursul vieții din țările 
nordice. Aceste servicii au crescut din politica publică, care la rândul său răspunde unei cereri din ce în 
ce mai mari pentru o îndrumare educațională și profesională individualizată a adulților. 20 

 

9. Modernizarea sistemelor de educație și formare21 

Sistemele de educație și formare ar trebui să fie actualizate pentru a pregăti oamenii să trăiască în era digitală. 
Competența digitală ar trebui să fie inclusă la toate nivelurile de educație și formare, pentru a beneficia la 
maxim de beneficiile aduse de digitalizare în procesul de învățare, în viața profesională și personală. Specialiștii 
TIC pot fi luați în considerare atunci când vine vorba de realizarea tranziției școlilor către direcția respectivă.  

10. Îmbunătățirea reglementărilor privind validarea țării prin includerea validării competenței digitale 

Adoptarea și punerea în aplicare a unei reglementări de validare cuprinzătoare, incluzive și transparente este 
un pas esențial pentru realizarea unei strategii coerente de învățare continuă. Acest lucru le va permite 
oamenilor să beneficieze de trasee educaționale flexibile și să progreseze în viața personală și profesională22. 
Persoanele cu putere decizională în domeniul politicilor la nivel național ar trebui să asigure adulților 
posibilitatea de a-și valida competențele digitale și să furnizeze un sistem de certificare pentru aceștia, de 
preferință adoptând un cadru bazat pe DigComp. Acest lucru va asigura claritatea, transparența și 
transferabilitatea pe parcursul tuturor țărilor europene.  

➔ Instrumentul de autoevaluare (SAT) dezvoltat în cadrul proiectului DCDS pentru a ajuta cursanții să 
identifice nivelul lor de competențe digitale, a fost indicat ca unul dintre cele mai utile instrumente, 
atât de către formatori cât și de cursanții care au participat la exercițiul de pilotare.  

 

11. Implicarea furnizorilor și/sau a reprezentanților acestora în elaborarea și monitorizarea politicilor 

 
20 Voci ale utilizatorilor, promovarea calității orientărilor în țările nordice (2011):  
https://nvl.org/Portals/0/DigArticle/72/voice_of_users_2011_eng.pdf  
21 Planul de acțiune al Coaliției digitale: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/governing-board-digital-
skills-and-jobs-coalition-adopts-action-plan-boost-coalition 
22 Mai multe informații și sugestii sunt disponibile în planul de acțiune AVA: https://eaea.org/project/action-plan-for-
validation-and-non-formal-adult-education-ava/?pid=7478 
 

https://nvl.org/Portals/0/DigArticle/72/voice_of_users_2011_eng.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/governing-board-digital-skills-and-jobs-coalition-adopts-action-plan-boost-coalition
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/governing-board-digital-skills-and-jobs-coalition-adopts-action-plan-boost-coalition
https://eaea.org/project/action-plan-for-validation-and-non-formal-adult-education-ava/?pid=7478
https://eaea.org/project/action-plan-for-validation-and-non-formal-adult-education-ava/?pid=7478
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O mulțime de lucruri pot fi câștigate prin creșterea dialogului civil în procesul de elaborare a politicilor. Cel mai 
mare avantaj este că implementarea politicii va fi mai eficace și mai eficientă. Implicarea furnizorilor de 
formare și a reprezentanților acestora în monitorizarea politicilor poate fi, de asemenea, o experiență 
aducătoare de beneficii când vine vorba de îndeplinirea obiectivelor politicii și implicarea grupurilor țintă. În 
acest scop, pot fi utilizate consultări publice deschise, sondaje structurate sau audieri publice. 

➔ Persoanele cu putere decizională în domeniul politicilor la nivel național pot beneficia de expertiza 
partenerilor DCDS și de rezultatele proiectului pentru activitatea lor la nivel național, dar și de punerea 
în aplicare a unor inițiative europene, cum ar fi Agenda digitală națională sau inițiativa Upskilling 

Pathways.  

12. Sprijinirea cooperării între persoanele cheie interesate care lucrează la diferite niveluri și în diferite 
domenii  

Pentru a stimula un dialog asupra ofertei de învățare, a planurilor de învățământ și a nevoilor de competențe, 
persoanele cu putere decizională în domeniul politicilor la nivel național ar trebui să creeze structuri de 
cooperare între părțile cheie interesate care lucrează la diferite niveluri și în diferite domenii (educație, 
ocuparea forței de muncă și digitalizare). Dialogul menționat mai sus va aduce cu siguranță beneficii cursanților 
atunci când vine vorba de tranziția lor în carieră și accesarea mobilităților profesionale.  

➔ One Step Up23 este un serviciu gratuit de informare și direcționare în Irlanda condus de AONTAS, 
Organizația Națională de Învățare a Adulților. One Step Up direcționează mii de oameni în fiecare an, 
ajutându-i pe aceștia să acceseze opțiunile pe care le au în materie de educație și formare, oferindu-le 
informații cu privire la cursurile pe care le pot accesa, sursele de finanțare, datele de contact pentru 
diverse servicii și multe altele. Grupul consultativ One Step Up include o reprezentare diversă a 
persoanelor cheie interesate din sectorul educației.  

 

13. Efectuarea previziunilor privind competențele și măsurarea precisă a competențelor digitale ca bază 
pentru elaborarea politicilor și furnizarea de măsuri active în domeniul educației și formării 
profesionale24. 

O evaluare precisă a competențelor digitale generale / de bază trebuie să se facă în mod regulat la nivel 
național, măsurarea anuală a competențelor digitale efectuată în prezent prin raportul DESI25, se referă doar 
la activități legate de muncă și se concentrează pe specialiștii în domeniul TIC;  în timp ce Studiul Internaţional 
de Calculatoare şi Alfabetizare digitală vizează o grupă de vârstă foarte specifică26. Inițiativele privind 
previziunile cu privire la competențe pot fi, de asemenea, instrumentale pentru conceperea unor politici 
semnificative și orientate spre viitor în ceea ce privește acest subiect.  

 
 

 

 

 

 

 

 
23 https://www.onestepup.ie/  
24Un manifest digital centrat pe om pentru Europa, BEUC- OS: https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-053-a-
human-centric-digital-manifesto-for-europe.pdf  
25 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital 
26 https://www.iea.nl/studies/iea/icils  

https://www.onestepup.ie/
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-053-a-human-centric-digital-manifesto-for-europe.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-053-a-human-centric-digital-manifesto-for-europe.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital
https://www.iea.nl/studies/iea/icils
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Autoritățile locale  
1. Sprijinirea spațiilor în care oamenii își pot îmbunătăți competența digitală 

Procesul de învățare poate avea loc pretutindeni, iar oamenii ar trebui să poată beneficia de această 
oportunitate. Responsabilii de politici locale, ar putea sprijini acest lucru prin crearea, creșterea finanțării și și 
îmbunătățirea infrastructurilor spațiilor de învățare din zona lor de acțiune, mai ales dacă aceasta se află în 
zonele rurale și / sau îndepărtate ale țării. Spațiile de învățare pot varia în funcție de context, dar ar trebui pus 
un accent deosebit pe centrele de educație pentru adulți, bibliotecile și centrele de competență digitală. 

➔  Consorțiul DCDS a dezvoltat o platformă inovatoare de învățare online, cu funcții de gamification. 
Având în vedere beneficiarii finali ai proiectului - adulți care au nevoie de competențe digitale de bază, 
DCDE este utilizat într-o abordare de învățare mixtă, care necesită astfel spații unde formatorii și 
cursanții să se întâlnească. 

 

2. Încurajarea participării prin inițierea de acțiuni țintite care încurajează cetățenii să-și îmbunătățească 
competențele digitale 

Având în vedere tendințele digitalizării serviciilor publice în Europa, autoritățile locale au interesul de a crește 
competențele digitale ale rezidenților lor. Dacă informația şi sprijinul ar trebui să fie disponibile pentru toți 
cetățenii, participarea la cursuri de competențe digitale ar trebui de asemenea să fie crescută, pentru a nu lăsa 
pe nimeni în urmă. Acest lucru se poate realiza prin organizarea (sau susținerea organizării) campaniilor de 
sensibilizare, sponsorizarea evenimentelor de tip “ziua porților deschise” organizate de către furnizorii de 
formare sau oferind vizibilitate campionilor digitali. 

3. Implicarea grupurilor slab reprezentate   

Pentru a face cursurile de competențe digitale accesibile grupurilor slab reprezentate, persoanele cu putere 
decizională în domeniul politicilor la nivel local trebuie să acorde prioritate strategiilor de informare, să sprijine 
ofertele de învățare adaptate nevoilor cursanților și să finanțeze îndrumări/ghiduri pentru cursanții 
defavorizați. O mapare aprofundată şi bazată pe dovezi a potențialelor grupuri țintă care au o mai mare nevoie 
de dobândirea de competențe digitale este necesară pentru ca inițiativele menționate mai sus să fie 
semnificative. 

➔ În afară de persoanele care provin din medii defavorizate, partenerii DCDS consideră că platforma și 
metodologia dezvoltate în cadrul proiectului ar putea beneficia de următoarele grupuri țintă:  

o Tinerii care tind să supraestimeze semnificativ competența lor digitală 

o Angajați care nu ar putea fi motivați să continue procesul de învățare 

o Persoanele în vârstă care au nevoie de competențe de bază .(digitale) Locuitori ai zonelor 
rurale sau îndepărtate care ar putea să nu aibă infrastructura necesară.  

4. Facilitarea rețelelor de furnizori de formare în domeniul competențelor digitale 

Schimbul de informații și colaborarea între furnizorii de formare din domeniul competențelor digitale va duce 
la dezvoltarea unei oferte de formare calitativă și durabilă. Deoarece aceste rețele necesită structuri, spații și 
finanțare pe care furnizorii de formare adesea nu le au, persoanele cu putere decizională în domeniul politicilor 
la nivel local ar trebui să găsească modalități de a facilita accesul la toate aceste resurse.  

5. Finanțarea și sprijinirea dialogului și a cooperării între furnizorii de competențe digitale din diferite 
domenii (educație, piața muncii, servicii sociale etc.) 

Atunci când oamenii se implică în procesul de învățare, ei tind să continue progresul în toate aspectele vieții 
lor: personală/profesională/educațională. Persoanele cu putere decizională în domeniul politicilor la nivel local 
ar trebui să fie pregătite să răspundă acestei necesități prin crearea de sinergii între părțile interesate/furnizorii 
din diferite domenii. Acest lucru se poate realiza prin încurajarea dialogului dintre ei, crearea de oportunități 
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de cooperare sau înființarea unui singur ghișeu în care diferite servicii pot fi oferite de către potențialii sau 
actualii cursanți înscriși la diferite cursuri de dobândire a competențelor digitale.  

 

➔ A Cité des Métiers27 este un loc coordonat în parteneriat de către o rețea de furnizori din diferite 
domenii, un spațiu deschis tuturor celor care caută informații pentru a-și construi viitorul profesional,   
în conformitate cu principiile de acces deschis, gratuit și de utilizare anonimă.    

 

 

 

 

 

 

  

  

 
27 http://www.reseaucitesdesmetiers.com/eng/index.php  

http://www.reseaucitesdesmetiers.com/eng/index.php
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Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații 
nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar 
Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor 
conținute în aceasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


