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DIGITALISE ME își propune să dezvolte un curs
educațional mixt, în domeniul digitalizării, adaptat nevoilor
adulților în vârstă și ale formatorilor care activează în acest
domeniu.
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Activitate de instruire, învățare și predare organizată în Spania

În perioada 6-8 iulie 2021, consorțiul Digitalise Me s-a deplasat la
Reus, Spania, pentru a participa la activitatea de instruire, învățare și
predare a proiectului Digitalise Me.
În ultimele 18 luni, consorțiul proiectului a dezvoltat un set de materiale
educaționale care vizează îmbunătățirea abilităților de utilizare a
instrumentelor digitale, adaptate nevoilor adulților și persoanelor în vârstă.
În timpul activității de formare, au fost prezentate și discutate cele 6
module de curs dezvoltate, după cum urmează:
• Modulul 1 - Alfabetizarea datelor și informațiilor
• Modulul 2 - Comunicare și colaborare
• Modulul 3 - Siguranță
• Modulul 4 - Crearea conținutului digital
• Modulul 5 - Rezolvarea problemelor
• Modulul 6 - Alfabetizare media
La acest atelier au participat reprezentanți implicați direct în proiect și alți
formatori din instituțiile partenere, interesați să își extindă abilitățile profesionale
și să instruiască și alți adulți și seniori în domeniul digital.
Pe parcursul celor 3 zile, participanții au avut ocazia să înțeleagă și să analizeze
materialele cursului, au participat la diverse activități practice de digitalizare, au
evaluat resursele dezvoltate și au oferit recomandări de îmbunătățire.

Câteva
imagini ale
evenimentului
nostru

aici:
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Toate materialele de curs
dezvoltate și testate în timpul
implementării proiectului vor
ﬁ disponibile gratuit în curând,
în toate limbile partenerilor,
pe website-ul proiectului.

Rezultatele dezvoltate până în prezent
de către consorțiul Digitalise Me sunt:

Cartograﬁerea competențelor digitale de bază
O cercetare amplă care a avut scopul de a diagnostica nevoile reale ale
adulților în vârstă în domeniul digital.
Pachetul de bază pentru o viață digitalizată
O compilație utilă de recomandări și soluții de formare existente care care pot
răspunde nevoilor reale ale adulților în vârstă în domeniul competențelor
digitale și TIC.
Cursul mixt „Abilități digitale de bază pentru o participare socială și
civică activă”
Un program de instruire pentru dezvoltarea abilităților digitale. Acest program îi
va ajuta pe participanți să se familiarizeze cu domeniul digital și TIC.
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Ce pregătim pentru următoarea perioadă?

Deoarece proiectul se apropie de ﬁnalizare, în următoarele luni consorțiul
proiectului se va concentra în principal pe:
• testarea resurselor educaționale create, actualizarea și îmbunătățirea
acestora pentru a ﬁ cât mai aproape de nevoile de instruire ale grupului
țintă și
• multiplicarea și diseminarea materialelor educaționale către toate
părțile interesate prin organizarea de evenimente față în față sau online în
toate țările partenere: Portugalia, Spania, Cipru, Italia, Polonia și România.
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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 Seniori. 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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