
Călătoria 
ta spre
digitalizare

Conceput pentru a îmbunătăți 
competențele digitale ale 
tinerilor șomeri europeni!

www.compassdigitalskills.eu

Echipa de proiect
Co-finanțat de către Comisia Europeană, un consorțiu de  

4 companii din 4 țări europene (Franța, Irlanda, Italia și 

România) a fost înființat pentru a dezvolta acest proiect.

Expertise France

www.expertisefrance.fr

Siveco

www.siveco.ro

Lai-Momo

www.laimomo.it

Dara Creative

ww.daracreative.ie

Competențe digitale
Fiecare lecție din platforma din baza cadrului european 

DigComp dezvoltă competențe digitale în 5 domenii, inclusiv 

cunoașterea informațiilor și a datelor, comunicarea și 

colaborarea, crearea conținutului digital, siguranța și 

rezolvarea problemelor. Lecțiile se concentrează pe 

învățarea bazată pe situații reale, astfel încât utilizatorul să 

dezvolte abilități digitale care pot fi folosite imediat.

Start
Caracterul interactiv și simplificat al acestei platforme gratuite 

de e-learning vă permite să vă obișnuiți rapid cu caracteristicile 

sale. Puteți deveni un utilizator în 3 pași:

1
2

3

Înregistrați-vă și actualizați detaliile personale.

Completați evaluarea competențelor digitale pentru a 

înțelege nivelul actual al competențelor digitale deținute.

Selectați un job din cadrul unei industrii preferate și vă vom 

mapa drumul în carieră cu setul de competențe digitale 

necesare.
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Drumul în carieră
La Compass, ne concentrăm pe maparea drumului în carieră 

al unui utilizator, pentru că înțelegem cât de descurajant este 

să nu știi care trebuie să fie următorul pas pentru a-ți atinge 

obiectivul. Atunci când un utilizator își stabilește profilul, 

recomandăm selectarea unui post preferat în cadrul unei 

industrii, astfel încât platforma să poată identifica 

competențele digitale relevante și abilitățile necesare pentru 

acel post.

Compass este o platformă gratuită și interactivă de 

învățare, cofinanțată de Comisia Europeană, care 

vizează să ajute tinerii europeni să-și evalueze și 

să-și dezvolte competențele digitale în conformitate 

cu actuala tendință de digitalizare a economiei. 

Proiect pilot de doi ani, Compass este o platformă 

unică Pan Europeană pentru dezvoltarea 

competențelor digitale, având un conținut de 

învățare bazat  pe probleme practice, dezvoltat din 

Cadrul European DigComp. Compass a fost 

conceput ca un instrument pentru a reduce 

decalajul dintre cerințele angajatorilor și abilitățile 

digitale insuficiente ale tinerilor șomeri europeni, 

pentru a spori capacitatea acestora de angajare și 

a-i ajuta să-și dezvolte o structură clară a carierei.

Despre proiect

www.compassdigitalskills.eu

Lecțiile
Lecțiile dezvoltate din cadrul DigComp sunt separate în lecții de 

nivel de bază și lecții de nivel avansat. Dacă utilizatorul parcurge 

evaluarea inițială, îi propunem lecțiile necesare pentru a completa 

competențele digitale care îi lipsesc. În caz contrar, utilizatorul își 

poate alege oricare din lecțiile disponibile in platformă. 

Construirea unui  
Portofoliu electronic
Pe măsură ce un utilizator parcurge lecțiile și beneficiază de 

experiență reală din proiecte reale, utilizatorul poate colecta și 

prezenta toate proiectele la care a lucrat într-un singur hub - 

Portofoliul electronic personal. Portofoliul electronic oferă 

utilizatorului posibilitatea de a prezenta potențialilor angajatori,  

în mod privat, lucrările de proiect, lista de lecții realizate și 

ecusoanele digitale colectate.


