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REZULTATELE PROIECTULUI
În cei doi ani de implementare a proiectului, partenerii vor dezvolta trei
produse principale care vor ﬁ disponibile pe această platformă:

O cartograﬁere
transversală a
Competențelor
Digitale
de Bază

Un Pachet
de Bază în
Domeniul
Digital

Un curs de
instruire online
„Competențe
Digitale de Bază
pentru o Participare
Socială și Civică
Activă

Prima întâlnire a partenerilor de proiect DIGITALISE ME
În ianuarie, partenerii proiectului
au avut prima întâlnire în cadrul
proiectului, la Almeirim în
Portugalia. La această întâlnire,
partenerii au avut șansa de a-și
prezenta organizațiile, de a-și
împărtăși experiența în domeniul
lor de expertiză, precum și de a
discuta despre activitățile
proiectului. Consorțiul de proiect
formează o echipă multidisciplinară,
care va ﬁ esențială pentru
dezvoltarea activităților
acestui proiect.

Au fost discutate toate
aspectele legate de gestionarea
și implementarea proiectului,
partenerii stabilind pașii care
urmează a ﬁ implementați în
viitorul apropiat pentru a atinge
obiectivele proiectului.
Următoarea întâlnire a
partenerilor va avea loc în iulie
2020, în Monticello Brianza,
Italia.

Ce se va
realiza în
următoarele
luni?

Partenerii proiectului realizează
o cartograﬁere a competențelor
digitale cu scopul de a
determina nevoile reale ale
adulților în vârstă din acest
domeniu. De asemenea,
această cartograﬁere, va ajuta
partenii să identiﬁce provocările
digitale cu care seniorii se
confruntă.
Se vor desfășura următoarele
activități:

Crearea unui chestionar pentru adulți în vârstă, care
va ﬁ tradus în limba ﬁecărui partener și distribuit seniorilor. Scopul
chestionarului este de a identiﬁca nivelul actual al competențelor digitale
și TIC ale persoanele în vârstă și domeniile pe care le consideră
cele mai diﬁcile.

Partenerii vor realiza interviuri față în față cu seniorii
pentru a colecta date suplimentare referitoare la TIC și domeniul digital.

Fiecare partener va elabora un raport național
cu rezultatele obținute din chestionare și interviuri, pentru a crea un
raport comparativ.

Crearea unui „Pachet de Bază în Domeniul Digital”,
care va include recomandări și soluții pentru abordarea nevoilor reale ale
adulților în vârstă în domeniul competențelor digitale și TIC.

Proiectarea unei platforme de învățare disponibilă gratuit,
care va include o bază de date cu materiale educaționale dedicate
dezvoltării competențelor digitale și TIC ale persoanelor în vârstă.
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RUTIS - Asociația Rețelei Universităților Dedicate Persoanelor de
Vârsta a Treia (Portugalia) este o instituție privată de solidaritate
socială (IPSS) și de utilitate publică, ce sprijină comunitatea și
populația în vârstă, la nivel național și internațional. Principalele
obiective ale RUTIS sunt promovarea îmbătrânirii active și
valoriﬁcarea Universităților pentru Senior. www.rutis.pt
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est - ADR Nord-Est
(România) - Misiunea sa este de a genera dezvoltare economică
și socială în Regiunea Nord-Est a României. Promovăm strategii,
atragem resurse, identiﬁcăm și implementăm programe de ﬁnanțare
și oferim servicii pentru stimularea dezvoltării economice durabile,
parteneriate și spirit antreprenorial.
www.adrnordest.ro , www.crsnordest.ro

A&A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Cipru) oferă cursuri de
înaltă calitate pentru adulți, profesioniști și tineri interesați să obțină
o caliﬁcare profesională pentru ocuparea forței de muncă. Centrul
Emphasys a fost implicat în ultimii 18 ani în organizarea de cursuri
personalizate de formare continuă pentru angajații diferitelor
companii și organizații din sectorul privat și public, pe baza nevoilor
și cerințelor TIC ale acestora. www.emphasyscentre.com

DomSpain (Spania) este o instituție educațională pentru adulți,
specializată în domeniul educației și formării, studiilor profesionale,
abilităților profesionale, sociale și interculturale, limbilor străine și
noilor tehnologii. În domeniul educațional, DomSpain este
specializată în limbi străine, tehnologie computerizată și moștenire
culturală oferind o gamă largă de cursuri și ateliere pentru entități
private și primării din provincia Tarragona. www.domspain.eu

Consorzio Brianteo Villa Greppi (Italia) - Misiunea sa este să
promoveze formarea profesională continuă, să organizeze și să
gestioneze activități culturale împreună cu asociații, instituții și școli,
să conserve și să îmbunătățească patrimoniul cultural, să
organizeze servicii de sprijin pentru inițiative educaționale
www.villagreppi.it
Fundația Institutului de Reintegrare Socială - Fundacja Instytut
Re-Integracji Społecznej IRIS (Polonia) Obiectivul principal al
Fundației este înțelegerea pe scară largă a educației culturale și
artistice a copiilor, adolescenților și adulților, în special în sfera
nonformală. Institutul creează consorții multilaterale internaționale,
datorită cărora aprofundează coeziunea Europei și promovează
cetățenia proeuropeană. Fundația sprijină toți tinerii creatori care
doresc să-și aprofundeze pasiunile, să-și proclame public
convingerile și să îmbunătățească lumea, chiar și din punct de
vedere ideologic. www.fundacjairis.com
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