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Introducere
Proiectul DCDS își propune să stabilească un cadru care să ofere populației europene cu
experiență scăzută competențele digitale și transversale de bază necesare angajării,
dezvoltării personale, incluziunii sociale și cetățeniei active.
Pentru a atinge acest obiectiv, proiectul va dezvolta un sistem deschis și inovator de
dezvoltare a competențelor digitale multilingve (DCDS) și îl va folosi pentru a furniza
educație non formală adulților cu nivel scăzut de calificare din diferite țări europene.
Pentru a stabili baza unei dezvoltări mai contextualizate și mai eficiente a unui astfel de cadru,
în primele șase luni ale proiectului (ianuarie-iunie 2018), partenerii proiectului au realizat atât
o cercetare de birou cât și o cercetare de teren, sub îndrumarea metodologică a partenerului
Associazione Centro Studi Città di Foligno (CSF).

O cercetare de birou a fost pusă în aplicare inițial atât la nivel național (CSF și AECA în Italia,
HOU în Grecia, ESPLAI în Spania, LIKTA în Letonia, EOS în România), cât și la nivel
internațional (datorită rețelelor reprezentate de ALL DIGITAL și EAEA), cu obiectivul principal
de a:
1] investiga adoptarea Cadrului DigComp în educația non-formală a adulților;
2] revizui și analiza politicile existente privind e-incluziunea pe baza coerenței acestora
cu DigComp și cu alte inițiative emblematice ale UE în domeniul educației adulților.
Rezultatele preliminare au fost prezentate și discutate în cadrul a 5 focus grupuri naționale cu
factorii de decizie politică și furnizorii de formare profesională din domeniul educației adulților,
axați în principal pe prioritizarea colaborativă a competențelor digitale de bază care urmează
să fie dobândite de cetățenii UE cu vârste de peste 25 de ani în secolul XXI.
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Constatările primelor focus grupuri au fost validate în cele din urmă în cadrul celei de-a doua
sesiuni la care au participat adulți cu nivel scăzut de calificare digitală, aceștia reprezentând
principalul grup țintă al proiectului, și au fost rezumate de partenerii responsabili cu elaborarea
Rapoartelor Naționale în luna mai 2018.
Prin urmare, în prezentul raport prezentăm rezultatele finale ale unei analize comparative
realizate de CSF cu privire la toate datele colectate, urmărind structura cadrului de cercetare
pus în aplicare și oferind o imagine de ansamblu europeană, cu accent pe țările în care se
implementează proiectul, precum și concluziile și recomandările relevante pentru dezvoltarea
DCDS. În special, ne vom concentra pe:
1] Educația adulților și politicile de e-incluziune în Europa, prezentând o imagine de
ansamblu actualizată a inițiativelor și politicilor relevante, axate pe strategii actuale și
orientate spre viitor, pentru dezvoltarea abilităților digitale de bază în educația non-formală
a adulților;
2] Bune practici în adoptarea DigComp în Europa, pornind de la unele exemple selectate
incluse în publicația recent publicată “DigComp în acțiune - inspirați-vă ca acest lucru să
se întâmple: un ghid de utilizare a Cadrului european de competențe digitale” și analizarea
modului în care DigComp a fost utilizat în țările reprezentate în proiectul DCDS;
3] Practica educației adulților și contextul politicii, cu o analiză comparată a punctului de
vedere al părților interesate privind profilarea și motivarea cursanților adulți pentru a-și
îmbunătăți competențele digitale, precum și importanța identificării și asigurării unor
resurse adecvate și a unui sistem de certificare pentru durabilitatea, transferabilitatea și
extinderea sistemului propus;
4] Auto-evaluare și nevoile de formare ale adulților cu nivel scăzut de calificare digitală,
raportarea celor mai frecvente probleme cu care se confruntă grupul țintă pentru integrarea
completă în societatea digitală, precum și motivația și așteptările acestora de a fi implicați
într-un curs de formare în domeniul abilităților digitale de bază.
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1. Educația adulților și politicile de eincluziune în Europa
În societatea de astăzi, fiecare trebuie să aibă un set larg de abilități, cunoștințe și competențe,
inclusiv un nivel suficient de competență digitală, pentru a juca un rol activ în societate, pentru
a accesa și a progresa pe piața forței de muncă și pentru a se angaja în educația ulterioară și
formarea într-o perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții.
Aproximativ un sfert din populația adultă a Europei are probleme cu cititul și scrisul și are
abilități digitale și de calcul aritmetic reduse. Adulții care nu posedă un nivel suficient de astfel
de abilități se confruntă cu un risc ridicat de excludere socială. Potrivit rezultatelor indicelui
economiei și societății digitale la nivelul UE (DESI), în anul 20171, dimensiunea Capitalului
Uman arată că, în timp ce utilizarea internetului este în creștere, 44% dintre europeni încă
nu au competențe digitale de bază.
Îmbunătățirea competențelor digitale este una dintre prioritățile Comisiei Europene. Comisia a
adoptat în ianuarie 2018 un Plan de acțiune privind educația digitală2 care include 11
inițiative de sprijinire a utilizării tehnologiilor și a dezvoltării competențelor digitale în educație.
Alături de planul de acțiune, a fost adoptat un Document de lucru al serviciilor Comisiei3
care detaliază abordarea Comisiei privind educația digitală. Planul de acțiune are trei priorități,
care stabilesc măsuri pentru a ajuta statele membre ale UE să facă față provocărilor și
oportunităților educației în era digitală:
█

Prioritatea 1: Utilizarea mai bună a tehnologiei digitale pentru predare și învățare

█

Prioritatea 2: Dezvoltarea competențelor și abilităților digitale

█

Prioritatea 3: Îmbunătățirea educației prin îmbunătățirea analizei datelor și a
previziunilor

O recomandare de actualizare a cadrului din anul 2006 privind competențele-cheie4 a fost
adoptată în aceeași zi cu Planul de acțiune privind educația digitală. Definiția competențelor
digitale a fost extinsă și actualizată pentru a reflecta natura în schimbare a tehnologiei digitale
în viața profesională și în societate pe o scară mai largă. Noua definiție se aliniază, de
asemenea, la Cadrul de competențe digitale pentru cetățeni (DigComp)5.
Definiția din anul 2018: “Competența digitală implică utilizarea și implicarea în mod sigur,
critic și responsabil a tehnologiilor digitale pentru învățare, la locul de muncă și pentru
participarea în societate. Aceasta include cunoașterea informațiilor și a datelor, comunicarea
și colaborarea, crearea de conținut digital (inclusiv programarea), siguranța (inclusiv
1

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2017
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/digital-education-action-plan.pdf
3 https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/swd-digital-education-action-plan.pdf
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0024&rid=2
5 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
2
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bunăstarea digitală și competențele legate de securitatea informatică) și rezolvarea
problemelor”.6
Noua strategie a competențelor pentru Europa7 reprezintă o prioritate politică esențială
pentru Uniunea Europeană, adoptată la 10 iunie 2016. Aceasta cuprinde 10 acțiuni propuse
care urmează să fie întreprinse în următorii doi ani de către statele membre pentru a ridica
nivelul de competențe de bază ale adulților. În acest cadru, la 19 decembrie 2016, Consiliul a
adoptat inițiativa Parcursuri de sporire a nivelului de competențe8 pentru a ajuta adulții să
dobândească un nivel minim de alfabetizare, de abilități de calcul aritmetic și de competențe
digitale și apoi să avanseze spre o calificare secundară superioară sau inferioară.
Recomandările pentru Parcursurile de sporire a nivelului de competențe identifică "evaluarea
calificărilor", "oferta de învățare" și "validarea și recunoașterea" ca fiind cei trei pași cheie
necesari implementării inițiativei, pentru a spori accesul la oportunități de învățare de calitate
al adulților cu niveluri scăzute de competențe în statele membre ale UE. În plus, accesul la
oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții al adulților cu calificare scăzută ar trebui să fie
încurajat pe scară largă, iar participarea incluzivă este esențială pentru succesul măsurilor de
sporire a nivelului de competențe. Prin urmare, sunt esențiale eforturile de a contacta
persoanele care au nevoie de o motivație specială, de sprijin și de îndrumare pe tot parcursul
vieții, în special cele care sunt cel mai îndepărtate de piața forței de muncă sau de educație și
formare. În anul 2018, statele membre au subliniat măsurile pe care le vor lua pentru
implementarea parcursurilor de sporire a nivelului de competențe. Acestea ar trebui să instituie
căi flexibile de sporire a nivelului de competențe, în cooperare cu partenerii sociali, cu
prestatorii de servicii de educare și formare și cu autoritățile locale și regionale. Parcursurile
de sporire a nivelului de competențe reprezintă, de asemenea, un element esențial în
construcția Pilonului European al Drepturilor Sociale9, care promovează drepturi egale în
materie de calitate și educație incluzivă, formare și învățare de-a lungul vieții, pentru a sprijini
piețe ale forței de muncă și sisteme sociale echitabile și eficiente.
Agenda europeană reînnoită pentru învățarea în rândul adulților (EAAL)10 definește
direcția cooperării europene în domeniul educației adulților pentru perioada până în anul 2020.
Aceasta a fost adoptată de Consiliu în noiembrie 2011. În acest sens, Consiliul recunoaște că
este necesar ca toți adulții să își consolideze în mod regulat competențele și aptitudinile
personale și profesionale, dar că învățarea în rândul adulților este cea mai slabă verigă din
sistemele naționale de învățare de-a lungul vieții. Participarea adulților la învățare continuă să
fie redusă. Pentru a realiza un sector eficient de învățare în rândul adulților, trebuie făcute mai
multe. Printre aspectele vizate de acțiune în cadrul Agendei se numără: creșterea posibilităților
pentru toți adulții de a avea acces la învățare flexibilă și de înaltă calitate în orice moment al
vieții lor; dezvoltarea de noi abordări pentru educația adulților axate pe rezultatele învățării;
creșterea gradului de conștientizare a faptului că învățarea este un efort de-a lungul vieții;
6

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0024&rid=2
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-381-EN-F1-1.PDF
8 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2016_484_R_0001
9 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226
10 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.372.01.0001.01.ENG
7
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dezvoltarea de sisteme eficiente de orientare pe tot parcursul vieții și de sisteme pentru
validarea învățării nonformale și informale. EAAL este parte a cadrului ET202011 pentru
cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale. Grupul de lucru
ET2020 privind învățarea în rândul adulților 2016-201812 inițiază învățarea reciprocă cu
privire la politicile care pot încuraja mai mulți adulți să învețe la locul de muncă. Grupul de
lucru ET2020 privind abilitățile și competențele digitale13 analizează dezvoltarea
competențelor digitale și a competențelor la toate nivelurile și etapele învățării, precum și
potențialul și provocările utilizării tehnologiei digitale în educație. Grupul împărtășește
experiența, dovezile, analiza și opțiunile privind politicile.
Platforma electronică pentru învățarea în rândul adulților (EPALE)14 este o comunitate
deschisă și multilingvă pentru profesori, formatori, cercetători, cadre universitare, factori de
decizie politică și oricine altcineva cu rol profesional în învățarea în rândul adulților din
întreaga Europă. Pe lângă o multitudine de informații despre bune practici, EPALE găzduiește
"Comunități de practică", incluzând comunitatea de practică cu privire la parcursurile de sporire
a nivelului de competențe15: grupuri online în care persoanele cu interese similare din sectorul
învățării în rândul adulților se pot reuni pentru a provoca o schimbare prin construirea unui
spațiu comun pentru schimbul de informații, opinii și bune practici.

1.1 Analiza contextului politicii de e-incluziune în țările
partenere DCDS
Cercetarea documentară privind politicile de e-incluziune a fost pusă în aplicare în Italia,
Grecia, Spania, Letonia și România și vizează investigarea cât mai largă a modului în care
ar trebui să fie evaluate, formate și certificate competențele digitale ale cetățenilor adulți
în conformitate cu cadrele de reglementare naționale și locale.
Obiectivul principal al acestei părți a cercetării a fost acela de a obține o imagine de ansamblu
actuală a contextului politicii de e-incluziune în țările reprezentate de parteneriat,
concentrându-se în special asupra modului în care autoritățile naționale și locale pun în
aplicare inițiativele emblematice ale UE, de exemplu, Parcursurile de sporire a nivelului de
competențe – Noi oportunități pentru adulți și complet noul Plan de acțiune privind educația
digitală.

11

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_en
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups/adult-learning_en
13 https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups/digital-skillscompetences_en
14 https://ec.europa.eu/epale/en
15 https://ec.europa.eu/epale/node/27402
12

5

Raport de analiză a contextului

Această sarcină a fost realizată de toți partenerii responsabili utilizând modelul elaborat în
cadrul platformei Unite-IT16, care a ghidat cercetarea prin analiza documentelor privind
politicile și a recomandărilor, pornind de la cele legate de educația nonformală a cetățenilor
adulți, dar și ținând seama de alte domenii economice și sociale specifice, identificând astfel
dimensiunile și abordările transsectoriale cu Ocrotirea sănătății, Educație, Dezvoltare
economică, Piața muncii, Cultură și cercetare.
În toate țările studiate în cadrul cercetării documentare, este prezent un Plan național privind
e-incluziunea (sau incluzând elementele și prioritățile de e-incluziune) și, în general, acesta
coincide cu perioada de programare europeană 2014-2020. Cu toate acestea, doar
guvernele italian și leton au actualizat instituțional planurile lor naționale, respectiv în
2016 și 2017, pierzând, oricum, șansa de a formula noi priorități actualizate și elemente de
acțiune inspirate din cele mai recente inițiative ale Comisiei Europene în domeniul educației
adulților.

16

Unite-IT este prima rețea online de profesioniști care lucrează în domeniul e-incluziunii. Mai multe
informații sunt disponibile aici: http://www.unite-it.eu
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Ultima actualizare / revizuire a planurilor de politică națională privind e-incluziunea

2014

Guvernul
României
a
aprobat, prin Hotărâre, în
2015 Strategia națională
pentru Agenda digitală
pentru România - 2020.
Agenda digitală definește
rolul major pe care trebuie
să îl joace utilizarea
tehnologiei informației și
comunicațiilor (TIC) în
atingerea
obiectivelor
Strategiei Europa 2020.
Strategia națională pentru
Agenda digitală stabilește
patru domenii de acțiune
după cum urmează:
1.

e-Guvernare,
Interoperabilitate,
Securitate cibernetică,
Cloud computing și
Social media
2. TIC în educație, cultură
și sănătate
3. TIC
în
comerțul
electronic și cercetare,
dezvoltare și inovare în
domeniul TIC
4. Servicii de bandă largă
și infrastructură digitală
Nu
există
programe
naționale actuale care
vizează
creșterea
abilităților digitale în rândul
adulților din România.

2018

Agenda digitală pentru
Spania
stabilește
elaborarea unui Plan de
incluziune digitală și de
angajare care integrează
cât mai mulți agenți posibil,
servește drept o umbrelă
pentru
inițiativele
lor,
reunește
eforturile
și
multiplică efectul măsurilor
adoptate.
Planul
este
rezultatul contribuțiilor mai
multor actori, publici și
privați,
care
au
fost
încorporați pentru a se
alătura
eforturilor
în
obiectivul comun de a
îmbunătăți calitatea vieții
cetățenilor
și
de
a
îmbunătăți competitivitatea
și poziționarea IMM-urilor
noastre datorită utilizării
TIC.

Planul național al Greciei
pentru rețelele de acces
de generație următoare a
fost acceptat oficial de către
CE în septembrie 2015.
Coordonarea
Planului
aparține
Secretariatului
General pentru Politica
Digitală. Cu toate acestea,
Secretariatul colaborează
cu toate părțile interesate
relevante - pe acțiune /
program
(în
special
autoritățile
de
management, autoritățile
publice sau regionale,
organismele
reprezentative, organizațiile
beneficiare).

Agenda digitală italiană
lansată în 2012 și adoptată
în 2014, se bazează pe doi
piloni majori care constituie
și reflectă planurile și
programele la nivel național
și regional:
1.

2.

Plan național pentru
bandă ultra largă: se
axează pe extinderea
și îmbunătățirea rețelei
naționale atât pentru
subiecții privați, cât și
pentru cei publici,
pentru a include cea
mai mare populație
posibilă și pentru a
garanta accesul la
servicii și bandă largă.
Dezvoltare digitală: se
desfășoară în diferite
domenii.
Domeniile
sale principale de
acțiune sunt: acțiuni
transversale
de
infrastructură (sistem
public de conectivitate,
securitate
digitală,
centru de date și cloud
computing), platforme
de calificare (date
deschise,
plăți
electronice, asistență
digitală), programe de
accelerare (Italia login,
competențe
digitale,
orașe și comunități
inteligente).

“Orientările
privind
dezvoltarea
societății
informaționale
20142020” au fost elaborate de
Ministerul
Protecției
Mediului
și
Dezvoltării
Regionale din Letonia.
Documentul a fost elaborat
în strânsă colaborare cu
cele
mai
importante
asociații ale industriei TIC,
precum și cu alte ministere
și agenții de stat din
Letonia. Principalele părți
interesate au fost invitate,
de asemenea, să furnizeze
evaluarea și revizuirea la
jumătatea perioadei în
2017.
Scopul planului este de a
stabili
obiectivele
și
acțiunile
necesare
în
următoarele domenii:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Educația în domeniul
TIC și e-abilități;
Acces larg la Internet;
Guvernare publică
modernă și eficientă și
e-guvernare;
Servicii electronice și
conținut digital către
societate;
Cooperarea
transfrontalieră pentru
piața unică digitală;
Cercetare și inovare în
domeniul TIC;
Încredere și securitate.

Aceste acțiuni sunt, în
consecință, desfășurate la
nivel regional și dezvoltă
strategii politice specifice în
funcție de nevoile regionale
și locale.
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Pe baza unei analize comparative a priorităților celor cinci planuri naționale, se pare că numai
în Letonia și România există acțiuni concrete pentru educația și formarea profesională
a așa-numiților e-facilitatori (actori sociali, intermediari și formatori care facilitează procesul
de formare/consolidare digitală în centrele de competențe digitale), în timp ce în România un
accent pe incluziunea socială a grupurilor expuse riscului de excludere digitală lipsește cu
desăvârșire.

Obiectivul principal și acțiunile concrete puse în aplicare cu planurile
Acces la TIC
pentru toți

Participare socială
și implicare civică

Campanii de
conștientizare
privind utilizarea
internetului și
construirea încrederii
utilizatorilor finali

Utilizarea critică a
internetului și
consumul media

Conținut bazat pe
utilizator și ușor de
utilizat

Crearea punctelor
publice digitale de
acces

Participare pe
piața muncii și
economică

Capital social și
incluziunea socială
a grupurilor
expuse riscului de
excludere
Cetățeni cu
niveluri scăzute de
calificare

Competențe
digitale pentru a
asigura un
angajament civic
puternic

Cursuri de formare
pentru utilizarea
de bază a
computerului și a
internetului

Persoane care
locuiesc în zone
îndepărtate

e-Cetățenie, eSănătate, eDemocrație etc.

Competențe digitale
pentru antreprenoriat
și capacitatea de
inserție profesională

Tineri cu risc de
marginalizare

Învățare digitală
pentru lucrători
activi

Persoane
vârstnice (peste 60
de ani)

Pe de altă parte, așa cum se arată și în tabelul de mai sus, în toate țările DCDS au fost
planificate și promovate diferite tipuri de acțiuni, ce au avut următoarele obiective finale:
█

Promovarea și sporirea accesului la TIC pentru toți

█

Promovarea participării sociale și a implicării civice

█

Stimularea participării pe piața muncii și economice

În plus, aceste acțiuni au vizat în special cetățenii cu nivel scăzut de calificare, persoanele
care trăiesc în zone îndepărtate, tinerii expuși riscului de marginalizare și cetățenii în vârstă
(peste 60 de ani).
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2. Bune practici în adoptarea
DigComp în Europa
În acest capitol, descriem câteva bune practici care inspiră în adoptarea Cadrului European
de competențe digitale pentru cetățeni (DigComp) în diferite țări europene. Am selectat acele
exemple axate pe creșterea nivelului de competențe digitale de bază ale adulților.
Exemplele selectate au fost descrise în “DigComp în acțiune - inspirați-vă ca acest lucru
să se întâmple: un ghid de utilizare a Cadrului european de competențe digitale17”
publicată în 2018 de către Centrul Comun de Cercetare (CCC) al CE.
BELGIA: EDUCAȚIA PENTRU ADULȚI ÎN FLANDRA: NOILE PROGRAME TIC. Inițiativa a
adoptat DigComp pentru a sprijini tranziția de la formarea tradițională în domeniul TIC la formarea
bazată pe competențe în sectorul educației adulților.
FRANȚA: PIX: PLATFORMĂ ONLINE PENTRU EVALUAREA ȘI CERTIFICAREA
COMPETENȚELOR DIGITALE. Ministerul Educației din Franța a folosit DigComp pentru a
produce platforma online PIX pentru evaluarea și certificarea competențelor digitale în vederea
îmbunătățirii competențelor digitale în societate.
UNGARIA: CONSTRUIȚI O PUNTE DIGITALĂ: FORMAREA DIGITALĂ DE BAZĂ A
POPULAȚIEI ADULTE DIN UNGARIA. Un proiect care a transpus DigComp și îl folosește pentru
a dezvolta pachete de formare pentru abilitățile digitale de bază pentru 260.000 de persoane în
Ungaria până în anul 2020.
ITALIA: PANE E INTERNET - PROIECTUL DE ALFABETIZARE ȘI INCLUZIUNE DIGITALĂ ÎN
EMILIA ROMAGNA. Administrația Emilia Romagna a folosit DigComp pentru a proiecta cursuri
de instruire și inițiative de informare pentru cetățeni în linia de acțiune a competențelor digitale a
Agendei sale Digitale Regionale.
POLONIA: CADRUL DE COMPETENȚE DIGITALE ECCC. Fundația ECCC din Polonia oferă
instruire în scopuri de certificare bazate pe Cadrul DigComp. Ca parte a activităților sale de sprijin,
ECCC a elaborat două manuale pentru formatori în domeniul competențelor digitale.
PORTUGALIA: PORTUGALIA INCODE.2030 - O INIȚIATIVĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A
COMPETENȚEI DIGITALE. În aprilie 2017, a fost creat un grup de lucru pentru a produce un
DigComp adaptat pentru contextul portughez (DigComp_PT), efectuând câteva modificări în
DigComp și prezentându-le spre a fi validate de către diferite părți interesate.
SPANIA: PROGRAMUL DE FORMARE ÎN DOMENIUL ALFABETIZĂRII DIGITALE
EXTREMADURA. Programul, promovat de Serviciul Regional de Ocupare a Forței de Muncă și
administrat de AUPEX, este pus în aplicare în peste 80 de NCC (acronim în limba spaniolă pentru
Noile Centre de Cunoaștere). DigComp este folosit pentru a defini conținutul foilor de parcurs pe
care le utilizează e-facilitatorii pentru acțiunile de formare.
SPANIA: IKANOS. Proiectul a adoptat DigComp pentru a cartografia, dezvolta și certifica
competența digitală a populației în general și a anumitor locuri de muncă, inclusiv competențele
legate de Industry 4.0.

17

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-actionget-inspired-make-it-happen-user-guide-european-digital-competence-framework
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2.1 Analiza bunelor practici în țările partenere DCDS
Pentru a selecta practicile cele mai relevante și adecvate, precum și pentru a se asigura că
analiza lor va fi benefică pentru următoarele activități de punere în aplicare a proiectului DCDS,
partenerilor proiectului li s-a solicitat să respecte următoarele criterii:
█
█

intervenția include elemente/activități de educație a adulților în cadre nonformale
intervenția este finalizată și/sau este în curs și este posibilă obținerea de informații
privind impactul înregistrat și rezultatele evaluării
█
intervenția menționează în mod clar adoptarea DigComp pentru proiectarea
procedurilor, instrumentelor și/sau materialelor legate de cel puțin una dintre
următoarele activități: evaluarea competențelor, îndrumarea educațională și
profesională, dezvoltarea conținutului, evaluarea rezultatelor învățării, certificarea și
validarea competențelor.
În cele din urmă, partenerul italian și partenerul spaniol au selectat și analizat două din
practicile menționate mai sus, și anume Pane e Internet în Italia și Plan de Alfabetización
Tecnológica de Extremadura în Spania, în timp ce ceilalți parteneri implicați în această parte
a cercetării s-au axat pe alte inițiative de formare și educaționale relevante la nivel național:
GRECIA: LINGUACUISINE. Un proiect Erasmus+ care promovează învățarea cunoștințelor
digitale, a limbilor, a gastronomiilor și a culturilor. DigComp a fost utilizat pentru a dezvolta
materialul educațional al cursului combinat, precum și sistemul de certificare a competențelor
digitale dobândite de participanți.
LETONIA: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU LOCURI DE MUNCĂ DIGITALE VIITOARE. Un
proiect realizat de Asociația Tehnologiilor Informației și Comunicațiilor din Letonia (www.likta.lv)
în cooperare cu Microsoft Letonia (https://www.microsoft.com/lv-lv), unde participanții au fost
profilați și instruiți pe baza unui program bazat pe DigComp 2.0.
ROMÂNIA: BIBLIONET – LUMEA ÎN BIBLIOTECA MEA. Un proiect de dezvoltare cu durata de
cinci ani, în valoare de 27 de milioane de dolari, implementat de Consiliul de Cercetare și
Schimburi Internaționale (IREX) cu finanțare de la Fundația Bill & Melinda Gates, care a folosit
DigComp pentru a crea instrumente de autoevaluare, profiluri de învățare și materiale de instruire.

Analiza comparativă a bunelor practici selectate în Italia, Spania, România, Grecia și
Letonia evidențiază o varietate de abordări și contexte posibile bine reprezentate pentru
proiectarea și punerea în aplicare a unei intervenții care vizează dezvoltarea competențelor
digitale de bază pentru cursanții adulți.
O problemă foarte importantă o reprezintă definirea grupului țintă. Într-adevăr, concentrarea
asupra adulților cu nivel scăzut de calificare digitală include un set de variabile care trebuie
luate în considerare în momentul proiectării unei intervenții de formare dedicate. Se poate
porni de la analiza nevoilor unui anumit grup de cursanți, ca în Pane e Internet, bunele practici
ale regiunii Emilia Romagna pentru alfabetizarea digitală a cetățenilor în vârstă. Pe de altă
parte, este posibil să se aleagă scenarii de viață reală în care sunt necesare aptitudinile digitale
de bază pentru a asigura integrarea deplină a tuturor cetățenilor în societate, ca în Plan de
Alfabetización Tecnológica de Extremadura. Oricum, așa cum este sugerat și de inițiativa
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Parcursuri de sporire a nivelului de competențe18, o practică foarte eficientă, care mărește
considerabil probabilitatea de succes a inițiativelor similare, este de a asigura implicarea
directă a grupului țintă în proiectarea, planificarea, funcționarea și luarea deciziilor. Acest lucru
se poate face fie într-un stadiu incipient prin organizarea de focus grupuri care vizează
influențarea elaborării materialului de pregătire și asigurarea relevanței și utilizabilității
abordării (Linguacuisine), fie dezvoltarea unui cadru de monitorizare și evaluare orientat
pe contribuția constantă a beneficiarilor pentru îmbunătățirea fluxului și a metodologiei cursului
(Abilități digitale pentru locuri de muncă digitale viitoare).
În plus, deși se află încă în faza de dezvoltare și specializare, analiza bunelor
practici propuse de partenerii proiectului demonstrează modul în care Cadrul
de competențe digitale pentru cetățeni poate fi utilizat de factorii educaționali
și politici ca referință pentru proiectarea diferitelor elemente și instrumente care
caracterizează o abordare educațională centrată pe cursant, cum ar fi:
1] instrumentele și procedurile de autoevaluare


oferirea de elemente de încredere, semnificative și comune pentru a
verifica nivelul competenței digitale față de standardele stabilite la
nivelul UE.

2] profilarea învățării și/sau orientarea profesională


enumerarea tuturor competențelor digitale necesare pentru a atinge o
anumită calificare sau nivel profesional;



facilitarea conceptului pedagogic în actualizarea sau dezvoltarea căilor
de formare.

3] dezvoltarea materialelor și a instrumentelor educaționale


cartografierea materialului de formare creat anterior și identificarea
aspectelor relevante și neglijate ale competențelor digitale;



proiectarea și descrierea rezultatelor și conținutului învățării specifice;



proiectarea și clasificarea unor noi resurse de învățare pentru diferite
grupuri țintă sau scenarii de învățare.

4] evaluarea, certificarea și/sau validarea rezultatelor învățării


facilitarea recunoașterii unui anumit nivel de competență digitală
dobândit de la autoritățile publice și de la terții privați;



asigurarea unui cadru pentru recunoașterea căilor individuale de
învățare nonformală și informală.

18

Trimitere nota 8
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3. Practica educației adulților și
contextul politicii
În prima fază a cercetării pe teren DCDS privind nevoile de formare digitală ale
cetățenilor adulți, 50 de experți și reprezentanți ai autorităților publice și ai organizațiilor
educaționale s-au întâlnit în țările lor cu ocazia celor 5 focus grupuri locale, cu scopul de a
împărtăși opinii și de a ajunge la un acord privind patru aspecte cheie pentru dezvoltarea
ulterioară a Sistemului de dezvoltare a competențelor digitale:
1] GRUP ȚINTĂ / care este profilul personal și profesional al celor cu un nivel scăzut de
competențe digitale?
2] MOTIVAȚIE / care sunt principalii factori motivanți care i-ar putea încuraja să participe la
DCDS sau la parcursuri de sporire a nivelului de competențe similare?
3] RESURSE / care este cea mai bună strategie pentru a asigura funcționarea locală a DCDS
și pentru a favoriza extinderea acesteia la nivel național și european?
4] CERTIFICARE / În ce măsură și în ce scopuri este importantă certificarea și validarea
competențelor digitale de bază?

3.1 Componența focus grupurilor realizate cu părțile
interesate din domeniul politicii și educației
În conformitate cu instrucțiunile
furnizate în cadrul metodologic pentru
cercetarea pe teren, partenerii DCDS
au asigurat o reprezentare foarte bine
echilibrată a părților interesate din
domeniul politic și educațional.

Furnizori de
formare
continuă a
adulților
(50%)

Factori
de
decizie și
experți
(50%)

În fapt, cu o medie de 10 participanți
pentru fiecare focus grup local,
numărul minim de factori de decizie
politică și experți a fost de 3 (în
România și Spania), în timp ce
numărul minim de furnizori de educație
pentru adulți era de 2 (în Grecia),
permițând astfel compararea diferitelor
puncte de vedere, nu numai la nivel
instituțional, ci și în cadrul aceleiași
categorii de părți interesate.
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Factori
de
decizie
și
experți
(50%)

Educația și
politicile în
domeniul
muncii

Sănătatea

Ocuparea
forței de
muncă și
întreprinderile

Agenda
digitală

Turism și
sport

Cultură

Local

Regional

Național

Servicii
Sociale

Agricultura și Alte domenii
dezvoltarea ale politicilor
teritorială

În ceea ce privește experiența factorilor de decizie și a experților care au participat la focus
grupuri, graficul informativ de mai sus arată două rezultate importante care trebuie luate în
considerare și pentru dezvoltarea ulterioară și promovarea rezultatelor principale ale
proiectului:
1] interesul actorilor politici care pot informa și influența la nivel național, în special în
domeniile Educației, Politicilor de muncă și Agendei digitale;
2] lipsa reprezentanților din alte sectoare relevante, care vor fi din ce în ce mai afectate
de transformarea digitală a societății, precum sănătatea, turismul și sportul, agricultura și
dezvoltarea teritorială.

Furnizori
de formare
continuă a
adulților
(50%)

Instituție publică

ONG privat

Centru
comunitar/bibliotecă

Companie/Agenție

Sindicat/Asociație de
afaceri

Centru religios

Altul (ex.
multinațional,
consultanță)

Educație generală

Formare vocațională

Educația specifică grupului țintă

Servicii de incluziune socială

Activități recreative

Alte domenii educaționale
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Din partea furnizorilor de formare profesională pentru adulți (a se vedea graficul informativ
de la pagina 13), au fost reprezentate toate domeniile educaționale, cu o ușoară predominanță
a organizațiilor care oferă Educație generală și Formare profesională/ specializată, care provin
mai ales din sectorul public.
În acest caz, merită menționat faptul că furnizorii de educație invitați la focus grupurile locale
reprezintă unele dintre cele mai importante agenții/instituții care oferă formare la nivel național
și regional pentru toate tipurile de cursanți adulți. Aceștia au acces la adulți cu nivel scăzut de
calificare digitală, grupul-țintă al DCDS și, în unele cazuri (Italia și Spania), reprezintă bunele
practici deja stabilite care au fost analizate în timpul cercetării documentare și vor fi luate în
considerare pentru elaborarea metodologiei cursului și a schemei de pilotare.
Pe baza relației create în cadrul focus grupului DCDS, acești furnizori de formare vor sprijini
partenerii proiectului la nivel local și național, în ceea ce privește ajungerea la grupul țintă și
contribuirea la durabilitatea și transferabilitatea rezultatelor proiectului.

3.2 Analiza grupului țintă
Când li s-a solicitat să reflecteze asupra percepției proprii cu privire la problema legată de
competența digitală scăzută a cetățenilor adulți, participanții la focus grupuri au avut în
vedere și au discutat mai multe aspecte privind eventuala selectare a grupurilor țintă specifice
care ar beneficia mai mult de DCDS. Analiza comparativă a rezultatelor obținute în cele cinci
țări partenere arată că cele trei cele mai importante sunt: Educație, Angajare și Vârstă.

EDUCAȚIE
PERSOANE SLAB CALIFICATE
Un nivel mai scăzut de educație și
calificare include de obicei o competență
digitală scăzută și un risc mai mare de
excludere socială

ANGAJARE
ȘOMERI
Formele de șomaj vechi și noi
depind
adesea
de
lipsa
abilităților
digitale
și
de
pregătirea adecvată pentru
îmbunătățirea calificărilor

VÂRSTĂ
PERSOANE ÎN VÂRSTĂ
Deși și generațiile mai tinere trebuie
să fie instruite cu privire la anumite
abilități digitale de bază (de
exemplu, securitatea), majoritatea
persoanelor în vârstă nu dispun de
suficiente abilități în domeniul digital
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Mai mult decât atât, merită să se sublinieze modul în care, indiferent de profilul personal și
profesional al posibililor utilizatori DCDS, aproape toți experții au convenit asupra importanței
de a crește gradul de conștientizare a tuturor acelor cetățeni care, din cauza lipsei
competențelor digitale soft, pot risca să fie excluși din punct de vedere social.
Într-adevăr, aceasta este locul în care se găsește valoarea adăugată a DCDS, construirea
experienței educaționale a fiecărui utilizator cu privire la motivația sa individuală de a umple
golul digital perceput și a obține instrumentele necesare pentru a face față transformării
societății.
Oricum, pe lângă aceste concluzii generale cu privire la criteriile generale de respectat în
definirea grupului țintă specific al DCDS, discuția pe această temă a fost foarte intensă în toate
țările și a generat și alte perspective interesante:
█

în Italia, de exemplu, mai mult de un participant la focus grup a subliniat că, datorită
flexibilității deosebite a cadrului DigComp, partenerii DCDS ar trebui să se gândească
deja la elaborarea unui parcurs de formare și a unui conținut care, deși sunt destinate
adulților cu nivel scăzut de calificare digitală, ar putea fi ușor adaptate și exploatate
pentru alte nevoi specifice (de exemplu, să sprijine profesorii și părinții să devină
mentori eficienți ai cetățeniei digitale pentru copiii lor);

█

în Spania există o preocupare specială pentru ceea ce cunoaștem sub denumirea de
"nativi digitali", tineri cu vârsta de până la 20 de ani, despre care se presupune că dețin
cunoștințe și competențe în utilizarea noilor tehnologii, dar foarte des le lipsesc acele
cerințe minime necesare pentru a dezvolta o înțelegere critică a informațiilor
primite prin Internet sau sunt lipsiți de capacitatea de a implementa o utilizare mai
avansată a instrumentelor și a tehnologiilor aflate la dispoziția lor;

█

în România, participanții la focus grup au direcționat discuția asupra grupului țintă
ținând cont de Cadrul Național de Calificări, identificând astfel cetățenii de la nivelul
I sau II ca fiind cei mai potriviți pentru a beneficia de sistemul de dezvoltare a
competențelor digitale propus de proiect.

3.3 Factori critici pentru punerea în aplicare a DCDS
Începând cu împărtășirea opiniilor cu privire la diferitele motive și scopuri care ar putea crește
motivația unei persoane adulte de a se înscrie într-un curs de îmbunătățire a profilului său
digital, focus grupurile locale au luat în considerare numeroase oportunități și obstacole
posibile care pot apărea în planificarea și punerea în aplicare a DCDS.
În pagina următoare, prezentăm câteva dintre cele mai relevante aspecte legate de ceea ce
experții consideră că reprezintă principalele domenii de motivare a grupului țintă:
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Utilizatorii sunt motivați
dacă leagă implicarea în
DCDS cu o creștere a
oportunităților de carieră și
de angajare

Standardizarea certificării
competenței digitale de
bază conform cadrului
DigComp poate îmbunătăți
politicile de recunoaștere și
e-incluziune

Formarea generală este
mai eficientă și facilitează
transferul de la mediul
educațional la provocările
din viața reală

Permite obținerea unor
rezultate mai bune și un
impact considerabil asupra
dezvoltării personale și
profesionale a cursantului

ȘANSE DE
ANGAJARE

CERTIFICARE

Competențele digitale de
bază nu corespund
așteptărilor și nevoilor
angajatorilor

Ar putea reprezenta o
problemă integrarea
certificării DCDS în alte
sisteme și practici de
validare existente

ÎNVĂȚARE MIXTĂ

Cursanții cu un nivel scăzut
de calificare digitală nu sunt
dispuși să urmeze cursuri
online în ritm propriu și pot
abandona cu ușurință

ABORDARE
CENTRATĂ PE
CURSANT

Cerințe ridicate din punct de
vedere al resurselor umane
și economice, incluzând
actualizări frecvente pentru
a rămâne compatibil cu
noile nevoi și scenarii

În cele din urmă, situația actuală arată că, în toate țările partenere, segmente mari ale
populației sunt expuse riscului de excludere socială din cauza lipsei de competențe
digitale. În acest cadru, sustenabilitatea DCDS poate fi garantată prin găsirea unui echilibru
între priorități (scenarii: contextul locului de muncă, activitățile zilnice etc.), resursele
materiale efective, motivația adulților și serviciile/produsele (autoevaluare, curs mixt,
certificare) oferite de proiect.
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4. Nevoile de formare ale adulților cu
nivel scăzut de calificare digitală
Un al doilea focus grup a fost organizat în fiecare dintre cele cinci țări care au pilotat DCDS
imediat după analiza rezultatelor obținute în sesiunea anterioară, de această dată invitând
reprezentanți selectați din grupul țintă principal al proiectului și respectând un set specific de
criterii pentru selectarea listei finale de participanți:
█

VÂRSTĂ / 50% între 18 și 29 de ani - 50% 30 de ani sau peste;

█

GEN / 50% masculin – 50% feminin;

█

OCUPAȚIE / 50% angajați sau persoane care desfășoară o activitate independentă /
50% șomeri sau NEET;

█

EDUCAȚIE / 50% învățământ primar sau fără studii - 50% cu diplomă sau peste;

█

DEZAVANTAJ / 50% din grupuri vulnerabile (de exemplu, migranți, persoane cu
dizabilități etc.).

Focus grupurile, la care au participat în total 42 de reprezentanți ai grupului țintă, s-au
axat în principal pe validarea rezultatelor obținute în cadrul activităților de cercetare anterioare
și pe integrarea acestora cu informații mai personalizate și centrate pe utilizator, inclusiv
întrebări privind preferințele și dorințele personale legate de o posibilă oportunitate de formare
digitală într-un cadru mixt, pentru a furniza etapelor următoare de punere în aplicare a
proiectului informații importante pentru dezvoltarea ulterioară a DCDM și DCDE.

4.1 Componența focus grupurilor cu adulți cu nivel scăzut
de calificare digitală
14%
Masculin
Feminin

Șomeri

43%
57%

10%

Angajați
Angajat pe
cont propriu

52% 34%

40%

50%

19%
10% 45%
5%
21%

Cu o vârstă medie de 39,65 ani,
eșantionul invitat să participe la
Școală gimnazială
focus
grupurile
locale
Învățământ superior prezintă
o
reprezentare
echilibrată și eterogenă a
societății civile europene, cu o
Financiar
ușoară majoritate a femeilor
Imigrant
o rată ridicată a
Cu dizabilități (57%),
Altele
șomajului (50%), în ciuda unui
N/A
nivel destul de înalt de educație
(86% deținând o diplomă, dintre
care 52% au obținut și o diplomă
de învățământ superior).
Învățământ primar
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Prin urmare, având în vedere că toți participanții se încadrează în categoria adulților cu nivel
scăzut de calificare digitală, este clar imediat cum, în țările implicate în cercetarea pe teren,
sistemele educaționale actuale nu satisfac cerințele pieței muncii din punct de vedere al
abilităților digitale, contribuind astfel, de asemenea, din acest punct de vedere, la rate ridicate
ale șomajului și, în consecință, la un dezavantaj socio-economic larg răspândit pentru cei care
au rămas în urmă din punct de vedere al abilităților digitale.
Dezamăgirea, obligația, neîncrederea, teama, au fost unele dintre cele mai frecvente reacții
ale participanților la întrebarea "Care este percepția voastră despre transformarea digitală tot
mai accentuată a societății?", și chiar dacă cineva propune o parte pozitivă a tehnologiilor
digitale sau tehnologice (de exemplu, viteza și amploarea informației, îmbunătățirea
mijloacelor de comunicare / transport / învățare și scăderea costului de producție al
produselor), există întotdeauna altcineva care evidențiază dezavantajul (de exemplu, lipsa
corectitudinii informațiilor, pierderea locurilor de muncă tradiționale, riscurile unei societăți în
expansiune etc.).
Într-adevăr, atunci când s-au confruntat cu solicitarea de a-și autoevalua nivelul de încredere
de a face față unei schimbări sociale perturbatoare, majoritatea participanților au ajuns la
concluzia că nu se simt în siguranță și pregătiți, dar ”trebuie” (și nu doresc) să facă ceva
pentru a-și schimba situația lor curentă, mai ales dacă se referă la situația lor profesională
sau la interesele personale.
Răspunsuri la întrebarea: “Ce vă motivează să vă îmbunătățiți competențele digitale?”

Situația
profesională

Interesele
personale

Participare Petrecere a
Sentiment de Îmbogățirea
Rolul
Servicii
civică
inadecvare
timpului liber parental și
private și
culturală
și
supervizarea comerciale
divertisment

Spania

Letonia

Romania

Italia

Sănătate

Altele

Grecia
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În cele din urmă, analizând graficul de mai sus, ceea ce este cu adevărat interesant (și
alarmant într-un fel) este faptul că nici una dintre motivațiile mai strict legate de domeniul
e-cetățeniei (participarea civică și sănătatea) nu a fost aleasă de focus grupurile locale
printre cei trei factori motivaționali cei mai importanți pentru a investi timp și resurse în
îmbunătățirea competențelor digitale proprii… cu siguranță un apel la acțiune pentru proiectul
DCDS și parteneriat!

4.2 Cum ar trebui să arate DCDS pentru viitorii beneficiari?
Dacă este adevărat că există întotdeauna o cercetare de piață bine structurată în spatele unei
idei de afaceri de succes, atunci partenerii DCDS au dorit să exploateze oportunitatea întâlnirii
cu viitorii beneficiari ai metodologiei și ai mediului de învățare din proiectul inovator,
solicitându-le părerea și verificându-le așteptările în ceea ce privește învățarea mixtă și mobilă.
Răspunsurile la întrebarea: “Care sunt cele mai importante caracteristici pe care o platformă de învățare online ar
trebui să le aibă pentru a vă atrage interesul?”

furnizează certificate
integrează interesele personale si profesionale
permite colaborarea cu alți participanți
este atractivă din punct de vedere vizual
este distractivă și utilă de utilizat
include medii multiple de înaltă calitate
este atractivă din punct de vedere grafic
permite colaborarea cu alți participanți
include webinarii
include mentori care sprijină cursanții pe parcursul învățării lor online
include învățarea bazata pe proiecte
este structurata în blocuri mici de învățare
INTERACTIVITATE

include răspunsuri corecte și / sau feedback către cele greșite
include sarcini de echipa
include teste, Quizz-uri
prevede evaluarea sarcinilor – chestionare de evaluare

FUNCȚIONALITATE

CERTIFICARE

include bune practici și referințe pentru informații suplimentare
se bazează pe un sistem de acordare de insigne – badges.

CONȚINUTURI

COOOPERARE

Așa cum era de așteptat, deși propunerea unui sistem de identificare internă nu a fost
recunoscută ca o valoare adăugată pentru participare, certificarea reprezintă unul dintre
factorii cei mai critici care motivează cursanții adulți. Desigur, fiind un subiect foarte
sensibil și afectat de variabile diferite atât la nivel geografic cât și profesional, este foarte
important să se garanteze un proces de certificare clar și concentrat, care să stabilească
standardele și obiectivele sale într-un mod semnificativ pentru toți cei implicați : pornind de la
cursanții înșiși, dar având în vedere și organismul final de validare, acesta reprezentând fie
sectorul public (autorități publice, educație formală etc.), fie cel privat (companii, organisme de
acreditare etc.).
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Pe de altă parte, dacă privim componentele tehnice ale mediului de învățare (graficul radar),
putem observa cum calitatea și varietatea conținutului propus au cea mai mare pondere în
ceea ce privește așteptările grupului țintă, imediat urmate de oportunitățile de colaborare cu
alți utilizatori și, din nou, posibilitatea de a primi o certificare la sfârșitul parcursului.
Nu în ultimul rând, participanții la focus grupuri au subliniat importanța funcționării într-un
mediu de învățare transpus cu atenție în limba locală, pe care să înceapă să îl folosească
independent după o primă perioadă de sesiuni față-în-față, sesiuni care ar trebui urmate și de
alte activități față în față pe parcursul întregii perioade de formare.

20

Raport de analiză a contextului

Concluzii
Dat fiind că patru din cele cinci țări partenere sunt sub scorul mediu european din clasamentul
DESI 2018, proiectul DCDS reprezintă nu numai o oportunitate importantă pentru organizațiile
și părțile interesate care vor fi implicate în final în etapele locale de pilotare, ci și o
experimentare interesantă pentru toți cei activi în promovarea și punerea în aplicare a eincluziunii întregii Europe.

Deși încă așteptăm primele anticipări oficiale privind prioritățile viitoare ale UE privind Serviciile
Publice Digitale, scenariul curent, precum și rezultatele cercetărilor noastre subliniază urgența
de a elabora și pune în aplicare noi strategii eficiente de îmbunătățire a situației atât la nivel
instituțional, cât și la nivel educațional.
Prin urmare, în contextul unei schimbări provocatoare și epocale pentru o transformare digitală
eficientă și durabilă a societății noastre, DCDS intenționează să propună metodologia și mediul
său de învățare ca o soluție unică pentru evaluarea, instruirea și certificarea
competențelor (pentru moment) adulților cu nivel scăzut de calificare digitală.
Pentru a atinge mai ușor acest rezultat, în cadrul primelor cinci luni ale proiectului, 6 organizații
partenere din Italia, Spania, România, Grecia și Letonia, împreună cu două asociații europene,
respectiv în domeniul educației adulților (EAEA) și dezvoltarea competențelor digitale ALL
DIGITAL), au efectuat o cercetare intensă, pornind de la analiza contextelor locale și implicând
toate părțile potențial interesate.
În prezentul raport am prezentat cele mai relevante constatări ale investigațiilor noastre, pe
care le rezumăm în cele ce urmează în continuare sub forma unei liste de recomandări, care
trebuie luată în considerare pentru următoarele activități de punere în aplicare a proiectului:
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█

Majoritatea planurilor de e-incluziune în Europa sunt depășite > DCDS ar trebui
să își promoveze obiectivele și rezultatele pentru a se asigura că alfabetizarea digitală
a adulților slab calificați va reprezenta una dintre prioritățile principale în noile planuri
de incluziune digitală în țările implicate.

█

Părțile interesate naționale și-au demonstrat interesul lor cu privire la proiect >
partenerii ar trebui să informeze și, chiar mai bine, să implice părțile interesate la nivel
național în faza de pilotare pentru a asigura durabilitatea rezultatelor proiectului.

█

Nici un factor de decizie politică sau experți din domeniul sănătății, turismului și
agriculturii nu au participat la focus grupurile locale > toate sectoarele societății
civile și, prin urmare, reprezentanții lor publici ar trebui să fie interesați de efectele pe
care transformarea digitală le provoacă în ceea ce privește accesul la gestionarea
serviciilor și a proceselor. Consorțiul DCDS ar trebui să insiste în eforturile de
îmbunătățire a cooperării transsectoriale în domeniul educației digitale a adulților,
făcând parteneriate cu alte organisme relevante: agențiile locale de sănătate,
asociațiile de afaceri, rețelele și forumurile.

█

Competențele DigComp sunt flexibile și transversale > materialul educațional oferit
de DCDS ar trebui proiectat și structurat într-un mod care să faciliteze adaptarea sa
viitoare la o multitudine de contexte și nevoi diferite.

█

Transformarea digitală este percepută ca o schimbare problematică și
imperativă de către cei care nu au abilitățile și instrumentele necesare pentru a
se adapta la timp > DCDS ar trebui promovată ca o soluție prietenoasă, distractivă și
atrăgătoare pentru a vă îmbunătăți abilitățile digitale, localizând eventual conținutul
pentru valorificarea serviciilor publice digitale care pot fi utilizate de cursanți, sporind
astfel participarea lor digitală în societate.
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