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Conceptul de competență digitală a apărut concomitent cu dezvoltarea
tehnologică iar societatea a recunoscut și reclamat nevoia de noi competențe.
Dezvoltarea tehnologiilor permite și creează în mod constant noi activități și
obiective, iar importanța competenței digitale se schimbă în mod constant și trebuie
privită întotdeauna în raport cu tehnologia actuală și cu aplicarea acesteia.
Înțelegerea conceptului de competență digitală este atât de variată încât nu există
o definiție comună sau acceptată la nivel global. La fel s-a întâmplat și se întâmplă
practic cu toate conceptele în legătură cu instrumentele și procesele digitale. Acest
lucru este cauzat, printre altele, de dezvoltarea constantă și rapidă a tehnologiilor
care permit și creează noi activități și obiective.
Exemplele includ alfabetizarea informatică, alfabetizarea digitală, media,
alfabetizarea informațiilor, internet, etc. Comun pentru toate acestea este că nu
vorbim despre accesul și utilizarea tehnologiei, ci despre capacitatea de a profita de
ea în moduri semnificative - pentru viață, muncă și învățare.

Competența digitală este o combinație de cunoștințe, abilități
și atitudini în ceea ce privește utilizarea tehnologiei pentru a
îndeplini sarcini, a rezolva probleme, a comunica sau gestiona
informații, a colabora, precum și pentru a crea și a partaja
conținut eficien, adecvat, sigur, critic, creativ, independent și etic.

Cunoștințele pot fi îmbunătățite prin predarea sau citirea unei cărți, în timp
ce abilitățile pot fi îmbunătățite prin rezolvarea unei probleme sau sarcini
concrete și practice.
Atitudinile sunt cel mai important și mai dificil domeniu de lucru, deoarece
cei mai mulți oameni sunt guvernați de atitudinile lor. Procesul poate
implica renunțarea la vechile obiceiuri, consolidarea încrederii în
management, discuții motivaționale, explicații mai bune sau implicare mai
mare în schimbare etc.
Domeniile de învățare sunt reciproc dependente unul de celălalt pentru că o
schimbare de atitudine poate rezulta din mai multe cunoștințe acumulate
într-o zonă. În mod similar, un interes distinct (atitudinea de a citi) pentru un
câmp poate duce la o dorința de a acumula mai multe cunoștințe.

Alfabetizarea digitală, la fel ca și
alfabetizarea convențională,
reprezintă ceva ce trebuie învățat..
Există o tendinţă conform
căreia, pe măsură ce tinerii
pătrund pe piaţa muncii,
angajatorii şi formatorii
presupun că aceştia deţin
competenţe digitale
„înnăscute/ intrinseci” sau
că sunt „nativi digital”.

Realitatea ne dovedește
însă că nu există nici un
motiv particular datorită
căruia tinerii s-ar putea
naşte alfabetizaţi digital,
aşa cum nu există un
argument conform
căruia ei ar fi în stare să
conducă nativ un
automobil sau, firesc, să
se nască ştiind deja să
scrie şi să citească.

Oamenii care au
acces la tehnologiile
digitale și la Internet
nu dezvoltă automat
competențele
digitale.

Analfabetismul digital este atunci când utilizatorii
dețin abilitățile necesare pentru a căuta, localiza și
accesa resurse printr-un browser web, dar le lipsește
înțelegerea critică (atitudinea de citire, înțelegere,
interpretare și folosire) a conținutului pe care îl găsesc,
pentru a rezolva probleme de viață sau de afaceri.
• Deși utilizarea computerelor, a telefoanelor mobile și a internetului este
în creștere în aproape toate categoriile demografice și socioprofesionale, nu înseamnă neapărat că acestea dezvoltă abilități și pot
beneficia de aceasta în numeroasele aspecte ale vieții cotidiene.
• Cercetările au arătat că o intensitate mare de utilizare a computerelor,
a dispozitivelor mobile și a internetului dezvoltă doar abilitățile digitale la
nivel operațional. Abilitatea cognitivă mai mare pentru căutarea critică
și selectarea informațiilor nu este o consecință a unui consum mai
mare. Utilizatorii pot pur și simplu să rămână la același nivel și să
folosească doar anumite aplicații specifice astfel că un consum ridicat
de tehnologie ca atare nu ar trebui considerat drept o dovadă a
competenței digitale crescute (Van Deursen, 2010).

Cadrul de competență digitală pentru cetățeni - DigComp 2.1 care identifică
componentele cheie ale competenței digitale în 5 domenii
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siguranță

Abilitățile digitale cuprind un continuum de abilități de bază, intermediare sau avansate. Acestea se pot referi la o
serie de abilități diferite, dintre care multe nu sunt doar „abilități” în sine, ci o combinație de comportamente,
expertiză, know-how, obiceiuri de lucru, trăsături de caracter, dispoziții și înțelegeri critice.
In acceptiunea oferita de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor - ITU, abilitatile digitale pot fi privite dupa cum
urmeaza:
abilitățile de bază sunt abilitățile generale TIC necesare „în general pentru toți lucrătorii, consumatorii și cetățenii
dintr-o societate digitală” - cum ar fi procesarea textelor sau cercetarea online.
abilitățile intermediare sunt „abilități gata de muncă necesare pentru a îndeplini funcții legate de muncă mai
complicate”, cum ar fi marketingul pe rețele sociale sau comerțul electronic.
abilitățile avansate sau „de specialitate”, care „formează baza ocupațiilor și profesiilor de specialitate”, sunt
necesare pentru a testa, analiza, gestiona sau crea produse sau servicii bazate digital. Aceste abilități avansate sunt
necesare pentru a valorifica tehnologia pentru a rezolva probleme complexe, pentru a-i ghida pe alții, cum ar fi
factorii de decizie politică, pentru a contribui la practicile profesionale și pentru a propune noi idei inovatoare pentru a
avansa dezvoltarea economică.

Distribuția competențelor digitale
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