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 Milý čitateľ, 

DIGIT-ALL je projekt Erasmus+, ktorého cieľom je zlepšiť a rozšíriť ponuku vysoko kvalitných 

študijných príležitostí prispôsobených potrebám jednotlivcov so slabo rozvinutými zručnosťami 

alebo nízkou kvalifikáciou, poskytnutím flexibilnej ponuky vzdelávania prispôsobenej ich 

vzdelávacím potrebám (napr. kombinované (blended) vzdelávanie, digitálne vzdelávacie 

aplikácie) a validáciou zručností získaných v procese informálneho a neformálneho 

vzdelávania a učenia sa. Projekt DIGIT-ALL bude rozvíjať digitálne zručnosti u dospelých 

študentov s nízkou alebo žiadnou úrovňou digitálnych kompetencií a súčasne im ponúkne 

ich certifikáciu na základe Európskeho rámca.  

K dispozícii budú tri online kurzy, určené pre dospelých s nízkou úrovňou digitálnych zručností, 

ktoré budú pozostávať z nasledujúcich tém:    

Kurz 1 - Bezpečnosť (Úroveň 2): 

 Ochrana zariadení 

 Ochrana osobných dát a súkromia 

 Ochrana zdravia a duševnej pohody 

 Ochrana životného prostredia 

Kurz 2 – Informačná a dátová gramotnosť (Úroveň 2): 

 Prehliadanie, vyhľadávanie a filtrovanie dát, informácií a digitálneho obsahu 

 Vyhodnocovanie dát, informácií a digitálneho obsahu 

 Manažment dát, informácií a digitálneho obsahu 
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Kurz 3 – Komunikácia a spolupráca (Úroveň 2): 

 Interakcia prostredníctvom digitálnych technológií 

 Zdieľanie prostredníctvom digitálnych technológií 

 Zapájanie sa do občianskeho života prostredníctvom digitálnych technológií 

 Spolupráca prostredníctvom digitálnych technológií 

 Netiketa 

Partneri projektu DIGIT-ALL dokončili Anglickú verziu obsahu jednotlivých kurzov. 

Konzorcium čoskoro zaháji pilotné otestovanie vzdelávania, s cieľom skvalitniť už vytvorený 

obsah a následne bude pokračovať v preklade do národných jazykov jednotlivých 

partnerov projektu. 

Ak chcete sledovať celý proces, mať prístup k materiálom a ďalším novinkám, môžete nás 

sledovať aj tu: 

 Webstránka projektu: https://digitallerasmus.com/  

 Facebook: https://www.facebook.com/Digit-All-114087467169693/  

 

  

Do skorého videnia! 
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