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Dezvoltarea competențelor digitale ale adulților în vârstă 
pentru îmbunătățirea incluziunii și dezvoltării sociale



IRIS – Polonia

IRIS a organizat evenimentul de multiplicare 
în data de 18 noiembrie la Lodz, Polonia. 
Evenimentul a fost programat în perioada 
ultimei întâlniri transnaționale, ce a avut loc 
în aceeași localitate, astfel încât partenerii de 
proiect să poată participa. În prima parte a 
evenimentului au fost prezentate rezultatele 
proiectului, iar cea de-a doua parte a 
reprezentat o instruire pe tema securității 
digitale și capcanele mediului online. 
Evenimentul s-a încheiat cu un mic concurs prin care participanții au avut ocazia să-și 
testeze cunoștințele și să câștige câteva premii speciale.

EMPHASYS – Cipru

Centrul Emphasys a organizat cu succes 
evenimentul de multiplicare al proiectului 
Digitalise Me pe 16 octombrie 2021, în cadrul 
Expoziției Internaționale „Educație și carieră” 
2021 din Cipru. EduFair este cel mai mare 
eveniment organizat în domeniul educației și 
formării în Cipru, aici fiind prezenți în fiecare 
an părțile interesate importante. Anul acesta 
ministrul Educației, Culturii, Sportului și 
Tineretului a vizitat standul Emphasys Center 
și ne-a onorat cu prezența sa.
Printre participanți, seniori și cursanți adulți au avut ocazia să afle informații despre 
proiectul DIGITALISE ME și să se familiarizeze cu pachetul de elemente de bază ale 
vieții digitale și cu platforma de e-Learning. În cele din urmă, Emphasys Center și-a 
prezentat inițiativa, The Learning Hub, care oferă cursuri de formare gratuite pentru 
toată lumea. Prin această inițiativă, rezultatele DIGITALISE ME vor fi susținute pentru 
a asigura sustenabilitatea proiectului și diseminate după finalizarea acestuia.

VILLA GREPPI - Italia

Luni, 18 octombrie, Consorzio Brianteo Villa 
Greppi a organizat evenimentul de multiplicare, 
cu scopul de a prezenta rezultatele proiectului 
european Digitalise Me. La eveniment au fost 
prezenți membri ai consiliului și primari, iar în 
cadrul inițiativei au fost ilustrate materialele 
produse de consorțiul de proiect. Participanții au 
fost încurajați să promoveze cursurile de 
formare privind utilizarea instrumentelor digitale 
pentru persoanele peste 55 de ani. Toți participanții au exprimat un mare entuziasm față de 
cele prezentate și au afirmat că vor organiza în curând în municipiile lor cursuri de formare 
personalizate pentru adulții în vârstă, folosind toate materialele educaționale din cadrul 
proiectului Digitalise me.

ProjectDIGITALISE ME

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. 

Întâlnirea transnațională finală a 
consorțiului de proiect în Lodz, Polonia

În perioada 18-19 noiembrie 2021, membrii 
consorțiului de proiect au participat la 
întâlnirea transnațională finală din cadrul 
proiectului "DIGITALISE ME".  Întâlnirea a 
avut loc la Lodz, Polonia și a avut ca scop 
evaluarea materialelor educaționale dezvoltate
pe parcursul celor doi ani de implementare, 
pregătirea ultimelor detalii în vederea depunerii rapoartelor finale și discutarea altor 
aspecte legate de diseminarea și sustenabilitatea proiectului. Toate materialele 
educaționale dezvoltate și testate pe parcursul implementării proiectului sunt disponibile 
în mod gratuit, în toate limbile partenerilor, pe website-ul proiectului www.digitaliseme.eu

ORGANIZAREA EVENIMENTELOR 
                               DE MULTIPLICARE

RUTIS – Portugalia

În 15 octombrie, universitatea pentru seniori 
RUTIS - Rede de Universidades Seniores a 
susținut o conferință de prezentare a 
rezultatelor proiectului Digitalise Me 
(eveniment de multiplicare). La eveniment au 
participat 52 de persoane fizic și aproximativ 
50 de persoane online. Evenimentul a fost 
structurat în 3 părți astfel: prezentarea 
proiectului, a rezultatelor obținute și a 
produselor dezvoltate, prezentarea 
formatorului Tiago Antunes referitoare la 
testarea-pilot desfășurată anterior și o sesiune 
de întrebări și răspunsuri.
Organizațiile prezente au fost invitate să folosească materialele dezvoltate, să exploreze 
platforma, să o folosească și să împărtășească aceste cunoștințe tuturor persoanelor 
de contact.
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1. În 22 septembrie 2021, Emphasys Center a participat 

și a prezentat proiectul Digitalise Me în cadrul „Conferinței 

regionale Asia și Pacific” pentru CONFINTEA VII 2022 

organizată de UNESCO Bangkok în cooperare cu Institutul 

UNESCO pentru Învățare Permanentă - UIL. Scopul 

CONFINTEA VII 2022 a fost de a contura politici eficiente 

de învățare și educație a adulților într-o perspectivă de 

învățare pe tot parcursul vieții, ținând seamă de Obiectivelor 

pentru Dezvoltare Durabilă (SGD).

2.  Proiectul a fost prezentat pe EPALE - 

Platforma electronică pentru învățarea adulților în Europa. 

EPALE este o comunitate multilingvă de membri deschisă 

pentru profesori, formatori, cercetători, cadre universitare, 

factori de decizie politică și alți reprezentanți implicați în 

învățarea adulților din Europa.

PROIECTUL DIGITALISE ME
VIZIBIL 
ÎN TOATĂ 
LUMEA

ADR Nord-Est - România

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est,
a organizat un eveniment dedicat dobândirii 
abilităților și competențelor digitale. 
Evenimentul a avut loc în data de 17 
septembrie 2021, la Târgu Neamț, România. 
Scopul său a fost diseminarea materialelor de 
instruire și a tuturor celorlalte resurse care au 
fost dezvoltate pe parcursul proiectului.
Evenimentul a fost structurat în două sesiuni 
de instruire, prima parte fiind dedicată 
prezentării platformei educaționale Digitalise 
Me, în timp ce a doua parte a evenimentului s-a concentrat pe tema securității digitale, 
acesta fiind un subiect de mare interes în ultimii ani, datorită creșterii exponenţiale a 
numărului de utilizatori de Internet. Pentru a înțelege mai bine aspectele legate de 
securitatea online și posibilele amenințări din mediul IT, în calitate de lector, domnul 
Lucian Alexa, expert IT în cadrul ADR Nord-Est a prezentat cele mai importante noțiuni 
pe care oricine ar trebui să le cunoască pentru a putea naviga pe internet în condiții d
e siguranță.

DOMSPAIN - Spain

DomSpain a organizat evenimentul de 
multiplicare în două sesiuni, respectiv în 26 
și 27 octombrie. Invitați la eveniment au fost 
formatori de adulți, membrii ai Centrelor Civice 
din Reus și colaboratori DomSpain. În cadrul 
evenimentului a fost prezentat proiectul 
Digitalise Me, platforma de instruire și o serie 
de exemple de planuri de lecție elaborate. 
Evenimentul a început cu introducerea ideii și 
obiectivelor proiectului și s-a încheiat cu o 
sesiune de întrebări și răspunsuri în care 
formatorii prezenți și-au exprimat preocupările și problemele pe care le întâmpină zilnic 
atunci când lucrează cu persoanele în vârstă. Participanții și-au exprimat interesul de a 
afla mai multe despre cum să trateze astfel de subiecte cu grupurile țintă.

w w w . d i g i t a l i s e - m e . e u

dig i ta l iseme.pro ject
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of the information contained therein.

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

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

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

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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