
Letar du efter ett jobb och
vill använda Internet för att
hitta nya möjligheter?



Vill du lära dig hur du
bäst integrerar digital
teknik i ditt arbete?



Tror du att din internet
färdigheter är
föråldrade??



Känner du att dina
kognitiva förmågor
behöver någon form av
träning?



Är du nyfiken på nya
verktyg för att förbättra
ditt CV?



Då är ASK4JOB rätt för dig!
Det är en utbildnings- och orienteringsväg byggd för att

göra dig till en kompetent digital medborgare.
Träningen kommer att vara tillgänglig digitalt och är gratis



Sökvägen måste utföras på en av de
organisationer som tillhör ASK4JOB-
konsortiet, i närvaro eller på distans.
Kontakta referensbyrån för ditt land
och be om ett möte, personligen eller
på distans.

Kursen, som kommer att äga rum vid
fördefinierade tider och på specifika
datum, kommer att nås via ett
virtuellt klassrum.



Här är de Ask4Job organisationer som
du kan hänvisa till i Europa:

ITALIEN – ERIFO www.erifo.it
SPANIEN - FYG CONSULTORES www.fygconsultores.com
TURKIET – TURGUTLU DISTRIKTSGUVERNÖRENS KONTOR http://www.turgutlu.gov.tr
GREKLAND - BÄSTA CYBERNETICS ENDA MEDLEM PRIVAT FÖRETAG www.bestcybernetics.com
SVERIGE - FOXPOPULI - www.foxpopuli.org
LITAUEN - BITE SMC - www.gpbite.eu
POLEN - Humanistiska och ekonomiakademin i Lodz www.ahe.lodz.pl
POLEN - INSTITUTET FÖR PRIVATE ENTERPRISE AND DEMOCRACY FOUNDATION www.iped.pl
GREKLAND -  Direktoratet för gymnasieutbildning, Chania  http://dide.chan.sch.gr
BULGARIEN - Business Foundation för utbildning  www.fbo.bg
BELGIEN -  ALL DIGITAL  https://all-digital.org/



Vad består
ASK4JOB-vägen av?



Den första aktiviteten som ska utföras är ett självbedömningstest
för digital kunskap. FRÅGESPORT OM DIGITAL KUNSKAP. I slutet
av testet kommer systemet att föreslå lektioner som kan stärka din
nuvarande kunskap.
 
Resan börjar med registrering på denna plattform:
http://mooc.bcyber.gr/learnpress/



Den andra aktiviteten, som är förberedande för den
första aktiviteten, är att delta i en distanskurs. Din
nationella organisation visar dig på vilken plattform du
kan gå kursen, för att göra digitala klassrum enklare.



 

Kursen består av två makroområden: den första
tillägnad digital  kompetens,  den andra till kognitiva
 förmågor. För den del som ägnas åt digital  kompetens
kan du ta alla lektioner eller endast de som systemet
föreslog, som ett resultat av bedömningstestet. 
 



Den andra delen, tillägnad stärka kognitiv
kompetens, är obligatorisk för alla.  Ett interaktivt
forum gör att du kan kommunicera med andra
användare.
En chatt gör att du ständigt kommer i kontakt med
din handledare.



Den tredje aktiviteten består antingen närvaro eller virtuella laboratorier. När du har
avslutat distanskursen kontaktar du din nationella organisation för att ordna individuella
möten eller gruppmöten. 
 

Laboratoriet kommer att öka användarens medvetenhet
om hur man använder sin egen digitala kompetens, hjälpa
honom att ta den bästa vinsten i jobbforskningen.



Dina kompetenser, som digital
medborgare, kommer att valideras
av din handledare, som kommer att
utfärda ettnattestation av nivån på
digital kompetens i din profil.



Varför digitala kompetenser
och kognitiva förmågor?



Digital kompetens är strategisk
för att möta modernitetens
utmaningar. Till skillnad från
tidigare följer en persons
professionella utveckling inte
längre linjära och förutsägbara
banor.



 
Dagens samhälle gör det
nödvändigt att kunna hantera
osäkerhet och frekventa
övergångar, som kräver digitala och
kognitiva färdigheter för att
möjliggöra integration av olika
sammanhang i livet, arbete,
personliga värderingar,
förväntningar och önskningar.



I denna typ av samhälle, är
människor också föremål för
många stunder av övergång
där det alltid krävs att
engagera sig och tänka om
själv och ditt liv.



Med up-to-date digitala kompetenser
kan du veta hur man använder
informationsteknik med lätthet och
ett kritiskt öga, främja utvecklingen
av kognitiva färdigheter såsom att
identifiera, utvärdera, tolka, förklara
och kontrollera, som ligger till grund
för kritiskt tänkande.



Tack för uppmärksamheten


