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ŚCIEŻKA ASK4JOB: ZASOBY CYFROWE
DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH NOWYCH
MOŻLIWOŚCI ROZWOJU
• 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?
• Uważasz, że Twoje umiejętności cyfrowe są
przestarzałe?
• Czujesz, że Twoje zdolności poznawcze
wymagają treningu?
• Ciekawią Cię nowe narzędzia, które wzbogacą
Twoje CV?

ASK4JOB TO NARZĘDZIE, KTÓREGO
SZUKASZ!
Współczesny świat bardzo szybko się zmienia.
Pojawiają się nowe technologie, kompetencje czy
miejsca pracy. Funkcjonując na co dzień w różnych
grupach społecznych musimy radzić sobie z
niepewnością i częstymi zmianami. Aby móc
skutecznie łączyć ze sobą różne konteksty naszego
życia, pracy, wartości osobistych, oczekiwań i
pragnień niezbędne są umiejętności cyfrowe i
poznawcze.

CYKL SZKOLENIOWY,
KTÓRY POMOŻE CI STAĆ
SIĘ CYFROWYM
OBYWATELEM

ŚCIEŻKA
EDUKACYJNA JEST
CAŁKOWICIE
BEZPŁATNA
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ŚCIEŻKA EDUKACYJNA MUSI ZOSTAĆ WYKONANA ZA
POŚREDNICTWEM JEDNEJ Z ORGANIZACJI NALEŻĄCYCH
DO KONSORCJUM ASK4JOB, W OBECNOŚCI JEJ
PRZEDSTAWICIELI LUB W SPOSÓB ZDALNY
Skontaktuj się z jedną z organizacji naszego konsorcjum, działającą w Twoim kraju:
• 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.net
• LITWA - BITE SMC - www.gpbite.eu
• POLSKA - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi www.ahe.lodz.pl

• POLSKA – Fundacja „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/

SKONTAKTUJ SIĘ Z
WŁAŚCIWĄ ORGANIZACJĄ
I POPROŚ O SPOTKANIE
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Z czego składa się program
ASK4JOB?
1.

2.

Pierwszy element to wypełnienie testu 3.
Trzecie
działanie
polega
samooceny z zakresu wiedzy cyfrowej.
uczestnictwie w laboratoriach. Po
QUIZ WIEDZY CYFROWEJ. Pod koniec
ukończeniu kursu skontaktuj się z
testu system zaproponuje lekcje, które
organizacją krajową, aby umówić
pomogą wzmocnić i usystematyzować
się na spotkanie indywidualne lub
Twoją
aktualną
wiedzę.
Podróż
grupowe. Laboratorium zwiększy
rozpoczyna się od rejestracji na
Twoją świadomość na temat
platformie:
korzystania
z
własnych
http://mooc.bcyber.gr/learnpress
kompetencji cyfrowych, pomagając
jak najwięcej osiągnąć podczas
Drugim elementem jest uczestnictwo
procesu szukania pracy.
w kursie. Organizacja z Twojego kraju
udostępni Ci specjalną platformę. Kurs
Twoje umiejętności jako cyfrowego
składa się z dwóch obszarów:
pierwszego
poświęconego
obywatela zostaną potwierdzone
kompetencjom cyfrowym i drugiego
dotyczącego zdolności poznawczych.
przez nauczyciela, który wyda
W części związanej z kompetencjami
cyfrowymi
możliwe
jest
wzięcie zaświadczenie o uzyskanym poziomie
udziału
we
wszystkich
lekcjach
kompetencji cyfrowych.
lub tylko tych, które wskazał system
na podstawie wypełnionego testu.
Natomiast druga część poświęcona
wzmacnianiu
kompetencji Wszystkie element ścieżki ASK4JOB
poznawczych
jest
obowiązkowa. (Adult Skills for Job Oriented
Kurs obywać się będzie w ściśle Breakthrough – 2017-1-IT01-KA204określonych terminach. Uczestnicząc 036749) powstały dzięki współpracy
ramach
międzynarodowego
w zajęciach będziesz mieć dostęp do w
wirtualnej klasy, za pomocą której partnerstwa złożonego z grupy 11
możliwe będzie komunikowanie się z instytucji reprezentujących 9 krajów
innymi uczestnikami szkolenia oraz w ramach Programu Erasmus+. Aby
uzyskać więcej informacji odwiedź
nauczycielem.
stronę projektu www.ask4job.net, z
której możesz pobrać e-broszurę lub
video-broszurę projektu.

