
25.09.2018 Premiile europene pentru competențe digitale 2018 | România

https://ec.europa.eu/romania/news/20180924_premii_europene_pentru_competente_digitale_editia_2018_ro 1/2

Premiile europene pentru
competențe digitale 2018

copyright

Comisia Europeană lansează astăzi, 24 septembrie, cea de-a
treia ediție a concursului "European Digital Skills Awards", ce
își propune să aducă în prim plan inițiative locale de succes
care au contribuit la dezvoltarea competențelor digitale.

24/09/2018
Organizațiile sau instituțiile interesate (autorități publice naționale
sau locale, companii private, instituții de învățământ, ONG-uri sau
asocieri ale acestora) își pot înscrie proiectele până în data de 21
octombrie 2018.

În prezent, 43% dintre europeni nu posedă competențe digitale.
Acest premiu vine în sprijinul inițiativelor care dezvoltă
competențele digitale la școală, la locul de muncă și în societate în
general. Spre exemplu, la ediția de anul trecut , la care au
participat 243 de proiecte, printre laureați s-a numărat și un
program de mentorat pentru elevii de liceu din cele mai sărace
regiuni din România. Acesta a fost câștigătorul secțiunii de
Competențe digitale în educație.

Competiția include cinci categorii:

Competențe digitale pentru toți (dezvoltarea
competențelor digitale care să le permită tuturor cetățenilor
să fie activi în societatea digitală);
Competențe digitale pentru forța de
muncă(dezvoltarea abilităților pentru economia digitală, de
exemplu, îmbunătățirea pregătirii profesionale și
recalificarea lucrătorilor, a persoanelor care caută un loc de
muncă, acțiuni privind consilierea și orientarea în carieră);
Competențe digitale pentru profesioniștii din sectorul
IT (dezvoltarea de competențe digitale la nivel înalt pentru
profesioniștii din domeniul IT în toate sectoarele
industriale);
Competențe digitale în educație (transformarea învățării
competențelor digitale într-un proces de lungă durată,
desfășurat pe tot parcursul vieții, inclusiv în ce privește
formarea cadrelor didactice);
Competențe digitale pentru femei și fete (inițiative care
să elimine diferențele de gen în privința competențelor
digitale).

Câștigătorii vor fi premiați, în prezența comisarului european
Mariya Gabriel, într-o gală ce va avea loc în 6 decembrie, la Viena,
pe perioada "ICT 2018 ", eveniment dedicat cercetării și
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inovării. Competiția este organizată cu sprijinul Coaliției pentru
competențe și locuri de muncă în sectorul digital.

Mai multe informații sunt disponibile în anunțul de presă
inițial .

 

Persoane de contact pentru presă:

Nathalie Vandystadt – Tel.: +32 229 67083

Inga Höglund - Tel.: +32 229 50698
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Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul
digital

Piața unică digitală

Pilon central al Noii agende pentru competențe în Europa
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