
Osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach należą do grup najbardziej dotkniętych 
niedawnym kryzysem finansowym, który dotknął Unię Europejską i wiele innych 
krajów. Osoby dorosłe, którym szczególnie brakuje umiejętności matematycznych 
i umiejętności cyfrowych, w nieproporcjonalny sposób charakteryzują się złym 
stanem zdrowia, niższymi dochodami, mniej aktywnym zaangażowaniem 
społecznie i znacznym ryzykiem wykluczenia społecznego.
Europejski projekt IntoDigits ma na celu wypełnienie tej luki. W projekcie 
finansowanym z programu Erasmus +, opracowany został kurs 
szkoleniowy mający na celu rozwijanie umiejętności matematycznych 
i cyfrowych, zaprojektowany specjalnie dla tej grupy docelowej.
Na tym etapie w ramach projektu opracowano dwie Ramy Kwalifikacji  
w zakresie kompetencji matematycznych i cyfrowych oraz 42 narzędzia 
cyfrowe dla trenerów, przydatne do realizacji działań i warsztatów, które ułatwią 
zwiększenie Aktywności Obywatelskiej uczestników.
Ponadto, jako część zestawu narzędzi online, opracowano narzędzie online 
do samooceny, aby kontynuować testowanie narzędzi szkoleniowych w celu 
uzyskania informacji zwrotnej od trenerów i użytkowników.

To narzędzie oceny online jest dostępne na naszej oficjalnej stronie internetowej  
(http://intodigits.projectsgallery.eu/assessment/) do wykorzystania w pierwszej fazie 

oceny, oferując dwa różne narzędzia oceny: do kompetencji matematycznych i do 
kompetencji cyfrowych. Użytkownik może z nich skorzystać, wykonując quiz, który 
pozwoli ocenić ich umiejętności matematyczne i umiejętności cyfrowe. 
W następnym kamieniem milowym, będzie pilotażowe wdrożenie wśród grupy 

docelowej. Ponadto odbędzie się łącznie sześć wydarzeń upowszechniających 
w celu przybliżenia koncepcji drabiny aktywnego obywatelstwa oraz tego, w jaki 

sposób można ocenić osobę dorosłą pod względem AC w tej skali. W ten sposób 
partnerzy pokażą zainteresowanym interesariuszom korzystanie z zestawu 
narzędzi projektowych, tj. działań i warsztatów rozwijających indywidualne 
kompetencje w zakresie umiejętności liczenia i umiejętności cyfrowych.
Należy pamiętać, że warsztaty zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej, 

przy zachowaniu reżimu sanitarnego, jak i w formie online.
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 Innowacyjne narzędzia wspierające rozwój kompetencji kluczowych dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym


