
Szukasz pracy i pragniesz
wykorzystać Internet, aby
znaleźć nowe możliwości
rozwoju?



Czy chcesz dowiedzieć się
jak korzystać z technologii
cyfrowych, aby zwiększyć
wydajność swojej pracy?



Czy uważasz, że nie masz
aktualnych informacji
związanych z
poruszaniem się w sieci?



Czy uważasz, że Twoje
umiejętności poznawcze
wymagają treningu?



Czy jesteś ciekawy
nowych narzędzi do
ulepszenia swojego CV?



W takim razie ASK4JOB 
jest właśnie dla Ciebie!

Jest to program szkoleniowy stworzony, aby
uczynić Cię kompetentnym, 

cyfrowym obywatelem.
Ścieżka treningowa jest dostępna bezpłatnie.



Program szkoleniowy musi zostać
wykonany za pośrednictwem jednej z
organizacji należących do konsorcjum
ASK4JOB, w obecności jej
przedstawicieli lub w sposób zdalny.
Skontaktuj się z właściwą dla Twojego
kraju organizacją i poproś o spotkanie
lub wyznaczenie terminu zdalnego
przebrnięcia przez szkolenie.

Kurs obywać się będzie w ściśle
określonych terminach.



Oto organizacje ASK4JOB, z którymi
można się skontaktować z terenu Europy:

WŁOCHY – ERIFO www.erifo.it
HISZPANIA - FYG CONSULTORES www.fygconsultores.com
TURCJA – TURGUTLU KAYMAKAMLIGI http://www.turgutlu.gov.tr
GRECJA - BEST CYBERNETICS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY www.bestcybernetics.com
SZWECJA – FOXPOPULI - www.foxpopuli.org
LITWA - BITE SMC - www.gpbite.eu
POLSKA - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi www.ahe.lodz.pl
POLSKA – INSTYTUT BADAŃ NAD DEMOKRACJĄ I PRZEDSIĘBIORSTWEM PRYWATNYM www.iped.pl
GRECJA - Directorate of Secondary Education, Chania http://dide.chan.sch.gr
BUŁGARIA - Business Foundation for Education www.fbo.bg
BELGIA – ALL DIGITAL https://all-digital.org/



Z czego składa się program
ASK4JOB?



Pierwszym krokiem jest wypełnienie testu samooceny z zakresu
wiedzy cyfrowej. QUIZ WIEDZY CYFROWEJ. Pod koniec testu system
zaproponuje lekcje, które mogą wzmocnić Twoją aktualną wiedzę. 
 
Podróż rozpoczyna się od rejestracji platformie:
http://mooc.bcyber.gr/learnpress/



Drugim krokiem jest uczestnictwo w kursie. Organizacja,
z którą się skontaktowałeś udostępni Ci specjalną
platformę.



 

Kurs składa się z dwóch obszarów: pierwszego
poświęconego kompetencjom cyfrowym i drugiego
dotyczącego zdolności poznawczych. W części związanej
z kompetencjami cyfrowymi możliwe jest wzięcie udziału
we wszystkich lekcjach lub tylko tych, które wskazał
system na podstawie wypełnionego testu.
 



Natomiast druga część poświęcona wzmacnianiu
kompetencji poznawczych jest obowiązkowa.
Uczestnicząc w zajęciach będziesz mieć dostęp do
wirtualnej klasy, za pomocą której możliwe będzie
komunikowanie się z innymi uczestnikami
szkolenia oraz nauczycielem.



Trzecie działanie polega uczestnictwie w laboratoriach (fizycznie bądź zdalnie). Po
ukończeniu kursu skontaktuj się z organizacją krajową, aby umówić się na spotkanie
indywidualne lub grupowe.
 

Laboratorium zwiększy Twoją świadomość na temat
korzystania z własnych kompetencji cyfrowych, pomagając
jak najwięcej osiągnąć podczas procesu szukania pracy.



Twoje umiejętności jako cyfrowego
obywatela zostaną potwierdzone
przez nauczyciela, który wyda
zaświadczenie o uzyskanym
poziomie kompetencji cyfrowych.



Dlaczego kompetencje
cyfrowe i zdolności

poznawcze?



Kompetencje cyfrowe są
niezbędne, aby sprostać
wyzwaniom nowoczesnej
współczesności. W
przeciwieństwie do przeszłości
rozwój zawodowy nie jest już
zgodny z liniowymi i
przewidywalnymi trajektoriami.



 
Dzisiejsze funkcjonowanie w
społeczeństwie wymaga od nas
umiejętności radzenia sobie z
niepewnością i częstymi zmianami.
Wręcz niezbędne stają się
kompetencje cyfrowe i poznawcze,
które umożliwiają integrację różnych
kontekstów życia: pracy, wartości
osobistych, oczekiwań i pragnień.



W tak zróżnicowanym
społeczeństwie przechodzimy
nieustannie przez wiele
transformacji. Zmuszają nas
one do zaangażowania i
przemyśleń.



Posiadanie aktualnych kompetencji
cyfrowych pozwala z łatwością i w
krytyczny sposób korzystać z
technologii informatycznych,
symulując rozwój umiejętności
poznawczych, takich jak identyfikacja,
ocena, interpretacja i weryfikacja,
które są podstawą krytycznego
myślenia.



Dzięki


