DInSAd
Innovativ digital inkludering av lågkvalificerade vuxna

O1 - A2 Definition av digital kompetens för vuxna
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Syftet med detta dokument är att definiera specifika digitala nyckelkompetenser som krävs av lågutbildade vuxna för att förbättra kvaliteten på deras
professionella och personliga liv. Partnerna övervägde befintlig god praxis som samlats in (genom EU- och icke-EU-projekt) och deras tidigare erfarenheter
av ämnet.
Författarna ser att detta dokument kan ha relevant inverkan på:
1. Att förbättra kvaliteten och mångfalden av läromöjligheter som finns för lågutbildade vuxna.
2. Stödja Europeiska kommissionen vid genomförandet av DigComp 2.1 för alla europeiska medborgare, oavsett deras ålder och / eller utbildningsnivå.
3. Spridning av begreppet digitala inkluderingar både på professionell och personlig nivå för lågutbildade vuxna i Europa.
4. Betona insynen och erkännandet av färdigheter.
GRUNDLÄGGANDE /
STIFTELSE:

E-VERYDAY LIFE / EDELTAGANDE/
SAMARBETE / EMEDBORGARE:
UTOMHUS

KARTA FÖR DIGITALA KOMPETENSER FÖR LÅG FÄRDIGA Vuxna:
Att lära sig nödvändiga färdigheter och kunskaper för grundläggande dator- och internetanvändning. För att förstå datorhårdvara och
programvara,
att kunna hantera filer och mappar och veta hur man arbetar med ikoner och fönster på en datorskärm. Att känna igen säkerhet
problem och att lösa några av dem.
Om du vill lära dig hur du skapar ett enkelt dokument kan du surfa på Internet och använda e-post.

Bläddra och hämta online-nyheter om film, böcker, läsningar, museer och musik. Hitta information om resplaner (flyg, tåg,
buss), plats tillgänglighet, tillgänglighet av semester, hotellbeläggning etc. Försök att installera och använda en app.

HANDLA

Var medveten om onlinetjänster som fritid, shopping, lokal underhållning. Försök att installera och använda en app.

FÖRETAG

Bläddra för att hämta företagsinformation och bli medveten om online-banktjänster. Bläddra bland anställdas nyheter, sök efter ett jobb,
ta reda på det om anställning, pensionsrättigheter eller pensionsfinansiering. Försök att installera och använda en app.

SOCIAL

Bläddra och hämta information om sociala medier, samhällsgrupper, frivilliga organisationer, intressegrupper, diskussion
grupper, anslagstavlor etc. Försök att installera och använda en app.
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