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PROIECTUL NO ONE BEHIND  

Proiectul Erasmus + „NO ONE BEHIND” își propune să îmbunătățească competențele digitale ale 

adulților care locuiesc în zonele rurale și să-i motiveze să înceapă activități de învățare. 

Creșterea nivelului de cunoaștere a competențelor digitale este importantă în panorama 

europeană, care se caracterizează printr-un decalaj considerabil în viața digitală a cetățenilor. 

Dobândirea competențelor digitale reduce riscul de excludere socială care afectează în special 

adulții. De fapt, societatea noastră este din ce în ce mai digitalizată și este necesar să le permitem 

oamenilor să devină „cetățeni competenți digital”. Acest lucru este important, deoarece își 

îmbunătățesc calitatea vieții accesând servicii online, sporind incluziunea lor socială și accesând 

noi oportunități de muncă. 

 Pentru a-și atinge obiectivele, proiectul NO ONE BEHIND va funcționa în următoarele direcții: 

• Crearea unei metodologii inovatoare pentru predarea abilităților digitale și TIC 

adulților care trăiesc în zonele rurale; 

• Elaborarea unui manual de instruire constituit din 5 module bazate pe cele 5 

domenii de competență prezentate în DigComp; 

• Dezvoltarea unui joc de societate care va face ca formarea în abilități digitale să 

fie mai interesantă și mai atractivă pentru cursanți. 

Consorțiul NO ONE BEHIND este compus din șapte parteneri din șase țări ale UE: 

• Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est - NERDA (Romania); 

• EUROCREA MERCHANT SRL (Italia); 

• INOVA + INNOVATION SERVICES, SA (Portugalia); 

• Asociația de Dezvoltare Locală ECO LAND (România); 

• IDEC S.A (Grecia); 

• Institutul European de E-learning (Danemarca); 

• ATERMON B.V. (Olanda). 

 Pentru a dezvolta produse eficiente care să poată răspunde nevoilor adulților, în prima etapă a 

proiectului partenerii au efectuat o analiză preliminară a grupului țintă și a contextului 

proiectului. 

Partenerii au efectuat studii de cercetare și cercetări de birou care stau la baza rezultatelor 

intelectuale ale proiectului. 

Consorțiul a realizat două rapoarte detaliate pentru a interpreta anchetele și cercetările de 

birou. 
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ANALIZA STUDIULUI 

Deși înainte de începerea proiectului cercetarea a fost efectuată, partenerii au efectuat analize 

suplimentare, deoarece nu există date referitoare în mod specific la nivelul competențelor 

digitale ale adulților care trăiesc în zonele rurale în raport cu DigComp 5 domenii de competențe 

(procesarea informațiilor , comunicare, creare de conținut, securitate și rezolvare de probleme). 

Au fost efectuate două sondaje pentru a evalua un decalaj existent: un chestionar pentru a 

determina nivelul competențelor digitale la cursanții adulți și un chestionar pentru educatorii 

adulți și părțile interesate pentru a examina ce cred ei despre competențele digitale pentru 

cursanții lor. 

Partenerii proiectului, cu excepția Atermon (partenerul tehnic), au efectuat analiza sondajului în 

perioada 14 ianuarie 2021 - 5 februarie 2021. În total, 148 studenți adulți și 158 educatori adulți 

și părți interesate din 5 țări europene au luat parte la sondaj. Fiecare partener a distribuit 

chestionarele grupurilor țintă în limba lor națională, cu excepția Danemarcei, care a distribuit 

chestionarele în limba engleză. 

Analiza chestionarelor arată că elevii adulți intervievați sunt mai calificați în domeniul 

competențelor care se referă la utilizarea generală a mediului online, astfel încât abilitățile în 

care adulții se simt cei mai capabili sunt navigarea, interacțiunea prin tehnologii digitale, 

partajarea prin tehnologii digitale etc. În ceea ce privește DigComp, aceste competențe sunt 

cuprinse în domeniile informației și comunicării. Statisticile detectează un nivel scăzut de 

cunoștințe în abilitățile digitale care sunt mai „specifice”: crearea de conținut și rezolvarea 

problemelor au o medie ponderată scăzută comparativ cu alte domenii de competențe. Acest 

lucru ar putea fi un obstacol pentru lumea muncii, unde abilitățile necesare au devenit din ce în 

ce mai tehnice, iar adulții nu sunt suficient de pregătiți și competitivi. În general, Grecia, România 

și Italia au cea mai mică medie a competențelor digitale între adulți, în timp ce Danemarca are 

cea mai mare. Aceeași panoramă reiese și din cercetarea de birou, unde decalajul digital dintre 

aceste țări este clar vizibil. 

Educatorii pentru adulți și părțile interesate sunt în concordanță cu rezultatele primului sondaj, 

de fapt, consideră că informația și comunicarea sunt cel mai important domeniu de competențe 

pentru elevii adulți. 

Rezultatele sondajului arată că există o diferență semnificativă între țările europene și confirmă 

un decalaj în cunoașterea competențelor digitale în raport cu domeniile de competențe 

DigComp. O provocare semnificativă va fi aceea de a explica importanța abilităților digitale 

„tehnice” ambelor grupuri țintă. Multe competențe par inutile în viața de zi cu zi pentru 

majoritatea oamenilor, dar ar trebui să înțeleagă cât de importante sunt cu adevărat. 
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ANALIZA CERCETĂRII DE BIROU 

Pe lângă cercetarea sondajului, toți partenerii proiectului au efectuat cercetări de birou pentru 

a furniza date relevante cu privire la penetrarea competențelor digitale în țările partenerilor. 

După cum sa arătat deja în analiza sondajului, cercetările de birou au înregistrat, de asemenea, 

un decalaj mare în digitalizare între țările examinate; Danemarca și Olanda sunt extrem de 

avansate în domeniul digital și în clasamentul european (indicele DESI) printre cele mai 

digitalizate țări ale UE. În același timp, Grecia, România, Portugalia și Italia se află în partea de 

jos a clasamentului european și mai au multe de făcut înainte pentru a deveni țări eficiente din 

punct de vedere digital. 

Danemarca și Olanda au o distribuție uniformă a competențelor digitale, care ating un nivel bun 

chiar și în secțiunile populației care în celelalte țări ale UE sunt mai puțin pregătite, cum ar fi 

adulții. Celelalte țări, pe de altă parte, deși au în general un nivel bun în rândul celor mai tineri, 

au dificultăți mai mari cu adulții, care au niveluri foarte scăzute de cunoștințe despre abilitățile 

digitale în comparație cu alte grupe de vârstă. În plus, aceste țări continuă să aibă o imensă 

diversitate teritorială care contribuie la diferitele niveluri de digitalizare. Pe de altă parte, 

Danemarca și Țările de Jos sunt țări predominant urbane și nu prezintă problema pe care o au 

alte țări sau, în orice caz, doar marginal. Prin urmare, adulții care locuiesc în zonele rurale sunt 

cei mai expuși la lipsa competențelor digitale. Deși aceste țări au implementat politici în această 

direcție, rămâne mult de făcut. 

Proiectul „NO ONE BEHIND” reprezintă o oportunitate de a îmbunătăți educația și formarea 

adulților care trăiesc în zonele rurale pentru a-și îmbunătăți starea de viață prin îmbunătățirea 

abilităților lor digitale. 

 

 


