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Scopul principal al proiectului UISEL este să
impulsioneze procesele de independență și
responsabilizare individuală a persoanelor vârstnice,
prin utilizarea de dispozitive mobile care permit
un acces aproape omniprezent la informații
și comunicare.
UISEL TRAINING CURRICULUM
UISEL se adresează cetățenilor în vârstă de
peste 50 de ani, cu scopul de sensibilizare și
furnizare a unei învățări practice cu privire la
avantajele utilizării dispozitivelor mobile. Un
set de șase module multimedia mobile a fost
dezvoltat în 7 limbi diferite și integrat într-o
aplicație care este acum disponibilă pentru
testarea pilot. Fiecare modul este împărțit în
patru unități, iar durata unui modul este de
16 ore, dintre care opt ore reprezintă munca
individuală.
Modulul introductiv
Oferă informații cu privire la componentele de
bază în utilizarea tabletei, explorarea WWW,
WiFi, aplicații și de securitate on-line.
Modulul e-interacțiune/e-comunicare
Explică cum se administrează contul de
e-mail, cum se utilizează Skype-ul și alte
rețele de socializare, precum Facebook-ul, dar
și participarea pe forumuri.

Modulul e-informare / e-guvernământ
Explorează legislația UE și națională privind
beneficiile seniorilor, dreptul de protecție a
consumatorilor și servicii utile disponibile
online.
Modulul e-divertisment / media
Prezintă resurse gratuite online precum ziare
și reviste, jocuri și, de asemenea, diferite aplicații pentru fotografii.
Modulul e-sănătate
Explorează resursele UE și naționale privind
serviciile de e-sănătate, cum ar fi programarea
online și aplicațiile de e-sănătate.
Modulul e-Shopping / e-Banking
Explică ce înseamnă comerțul online și
metode de plată, precum și funcțiile serviciului
bancar online.

DEZVOLTAREA PROIECTULUI
Cea de a treia întâlnire de proiect a avut loc în Bojnice,
Slovacia, pe 2 și 3 februarie, organizată de partenerul
nostru slovac Forum Pre Promoc Starsim. După
lunga perioadă de muncă ce presupunea dezvoltare
de conținut, această întâlnire a avut ca principal
scop planificarea etapei de pilotare. Prima etapă

de “formare a formatorilor” a fost planificat să se
desfășoare în luna martie / aprilie, iar a doua etapă
de formare a seniorilor a fost planificată în lunile mai
și iulie. Întâlnirea finală a proiectului va avea loc în
Granada, Spania, pe 26 și 28 octombrie, organizată
de Aula Permanente, Universitatea din Granada.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Acestă publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului,
iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare care poate fi dată informațiilor conținute în acesta.

Etapa de pilotare
Etapa de pilotare este organizată într-un proces de învățare în două faze:
1. O primă fază de formare găzduită pe
o platformă colaborativă online pentru
formatori și îngrijitorii care se ocupă de
persoanele în vârstă, cu un total de 41
de participanți, a avut loc de-a lungul
lunilor martie / aprilie. Fiecare partener
a avut flexibilitatea de a adapta conținutul la contextual local. La început s-a
organizat o întâlnire cu formatorii pentru
a-i introduce în acest proiect, pentru a
le prezenta scopul priectului, instrumentele și conținutul cursului. Materialele au
fost disponibile pe platforma Moodle. La
sfârșitul acestei prime faze, formatorii au
fost rugați să ofere un feedback asupra
cursului, de asemenea la final s-au ales
acei formatori care vor fi prezenți în faza
a doua. Evaluarea a fost realizată prin
discuții de grup cu teme prestabilite și
înregistrate opiniile participanților și sugestiile de îmbunătățire.
2. Din mai 2015 avem disponibile două
aplicațiile pentru tablete: un joc și un set
de video-uri care vizează direct seniori.
Formatorii selectați din etapa anterioară
sunt acum implicați activ în formarea seniorilor. Această activitate se desfășoară
în toate țările partenere până în septembrie. În următorul Newsletter, nr 4, vom
împărtăși rezultatele principale ale etapei
de formare a seniorilor.

Două video-conferințe, la nivel
internațional au avut loc de-a lungul
de formării on-line.

	
  
Seniors and Education –
learning styles and educational
interventions
Federica Mazzocchi
(Anziani et Non Solo, IT)
https://youtu.be/rLOcc6Gq490

	
  
Benefits of learning in later life
Franz Kolland
(University of Vienna, AT)
https://youtu.be/yid30qQ4Q6k

Erasmus+ / Învățarea adulților
Erasmus+ urmărește să contribuie la îmbunătățirea
educației adulților în Europa. Programul le va oferi
persoanelor care lucrează în domeniul educației
adulților posibilitatea de a învăța unele de la altele și de
a dezvolta parteneriate strategice. Erasmus+ se va axa
pe provocările comune, printre care se numără, de exemplu, recunoașterea competențelor dobândite în afara
sistemului de învățământ oficial. În acest fel, adulții din
toată Europa vor putea să se formeze mai ușor și să-și
amelioreze competențele. Se va ocupa de:
• Schimburi de personal în cadrul organizațiilor de
formare pentru adulți: stagii de formare sau cursuri
structurate activități de observare la locul de muncă.

• Cooperare între instituții și organizații în scopul de a:
face schimb de experiență și bune practici, elabora
strategii regionale, dezvolta, testa și valida noi
programe de învățământ, pune în aplicare politicile
europene în domeniul educației adulților.
• Cooperare cu întreprinderile: observare la locul de
muncă, colaborare la programele de învățământ,
cursuri și seminarii.
• Platforma electronică pentru învățarea în rândul
adulților în Europa (EPALE): învățare reciprocă și
schimb de bune practici on-line, între specialiști în
domeniul educației adulților.
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ZIVOT 90 (Life 90) este o organizație
non-guvernamentală, non-profit înființată
în 24 octombrie 1990 și care lucrează cu
și pentru persoanele în vârstă din Republica Cehă.

Help For Elderly Forum a fost înregistrată oficial în martie 2000. În Slovacia,
Forumul este una dintre cele trei mari organizații care se ocupă de problemele persoanelor în vârstă.

Sediul se află în Praga și avem mai mult de
10.000 de membri și 3 ramuri principale din
toată Republica Cehă. Scopul principal al asociației este de a crea condiții pentru schimbul,,
împărtășirea de experiențe, cunoștințe și de
competențe în ceea ce privește persoanele
în vârstă și ne străduim să contribuim la îmbunătățirea calității vieții persoanelor în vârstă,
astfel încât nimănui nu trebuie să-i fie rușine de
vârsta sa. Programul nostru principal îl denumim “Home is at Home”. Acesta cuprinde un
set de servicii care dorește să sprijine persoanele în vârstă, în special pe aceia dintre ei
care sunt singuri și dezavantajați social, precum și persoanelor cu handicap care trăiesc
în casele lor. Acesta este un program de care
s ebucură 95% din persoanele cu vârsta de
peste 60 de ani. Am oferit servicii sociale de
mulți ani și am încercat să îndeplim misiunea
organizației noastre. Principalele serviciile ale
noastre sunt: ,,Telefonul de ajutor a senirilor”,
linie telefonică de asistență de urgență, centrul
de zi și servicii de îngrijire.

În cea mai mare parte, se ocupă cu protecția
și respectarea drepturilor seniorilor, probleme
legate de discriminare, realizarea diverselor
studii și monitorizarea persoanelor în vârstă
în Slovacia și în UE. Aceasta este o societate
civilă, care pune la un loc persoanele fizice cu
cele juridice, care oferă îngrijire și ajutor, servicii și activități pentru persoanele vârstinice.
Misiunea Forumului este de a reduce izolarea și
singurătate, în special se ocupă de persoanele
defavorizate social și persoanele cu handicap,
luptându-se pentru a promova integrarea lor în
viața socială și publică. În realizarea misiunii
sale, Forum colaborează cu guvernul, autoritatea municipală și organismele reprezentative și
cu alte organizații din Slovacia și din străinătate.
De asemenea, sunt membrii ai Consiliului Guvernului pentru Vârstnici. Forum are în jur de
340 de membri. Organizația este orientată către toți cei care lucreaza cu seniorii.

http://www.zivot90.cz

http://www.forumseniorov.sk

Evenimente viitoare
Conferința anuală EDEN în Barcelona
(Spania) 9-12 Iunie 2015

Femeia în diferite forme în Prešov
(Slovacia) 14 iunie 2015

Această conferință anuală dedicată în acest an
pentru “scenarii de învățare extinse” își propune să
evidențieze ceea ce societatea ar aștepta de la noile
tehnologii și noile nevoi educaționale în utilizarea
TIC. Temele conferințe vor aborda scenariile de
învățare, extinderea abordărilor din învățământ,
analiza nevoilor educaționale, abilitarea elevilor etc.

Scopul acestei conferințe este de a crește gradul de
conștientizare a femeilor cu privire la posibilitățile de
educație și de a duce o viața activă după pensionare.
În lectura “Autumn in life - limitarea sau provocare”
partenerul FPP va vorbi despre educație, activitățile
seniorilor cu referire specială la proiectul UISEL.

Dna Serena D’Angelo, partenerul nostru, va participa
la acest eveniment prin prezentarea proiectului
UISEL printr-un poster.

http://www.eden-online.org/eden-events/upcoming-conference.html

Conferința de final a proiectului UISEL în
Granada (Spania) 26 – 28 Octombrie 2015
Evenimentul final al proiectului UISEL va avea loc în
Granada, Spania, în data de 26-28 octombrie 2015.
Se așteaptă un număr aproximativ de 150 participanti.
Evenimentul se va desfășura pe durata a doua zile,
unde vor avea loc diverse workshop-uri cu seniorii și
sesiuni de dezbatere.

Mai multe evenimente international care au legătură
cu acest proiect
9th ICAE World Assembly, 11-14 June 2015,
Montreal, Canada
http://waam2015.org/en
3rd international conference on Ageing in
a Foreign Land, 24-26 June 2015, Adelaide,
Australia

‘Ageing in changing times: challenges and
future prospects’ - 44th annual British Society of Gerontology conference 2015, 1-3
July 2015, Newcastle, UK
http://conferences.ncl.ac.uk/bsg2015/

http://www.flinders.edu.au/ehl/conferences/
ageing/

EPALE - PLATFORMA ELECTRONICĂ PENTRU EDUCAŢIA
ADULȚILOR ÎN EUROPA
EPALE este o comunitate multilingvă deschisă participării cadrelor
didactice, a formatorilor, a cercetătorilor, a personalului academic, a
decidenților politici și a oricărei alte persoane care îndeplinește un
rol profesionist în învățarea adulților, oriunde în Europa.
În centrul EPALE se află comunitatea. Aceasta se întemeiază pe
partajarea de conținut privind învățarea adulților, inclusiv știri,
postări pe bloguri, resurse, precum și evenimente și cursuri.EPALE
este finanțată de Comisia Europeană, fiind cel mai recent demers ca
parte a unui angajament continuu de a îmbunătăți calitatea serviciilor europene de învățare a adulților. Puteți citi mai multe informații
despre politica UE privind învățarea adulților.

Membrii comunității pot interacționa cu colegii lor din domeniul
învățării adulților din întreaga Europă folosind facilitățile oferite de
acest site, inclusiv forumurile și posibilitatea de a comenta asupra
blogurilor. De asemenea, puteți interacționa cu colegii dumneavoastră din Europa prin intermediul domeniilor tematice, în cadrul cărora
conținutul este structurat pe teme. Puteți găsi proiecte și puteți stabili legături profesionale căutând parteneri cu ajutorul bazei de date.
https://ec.europa.eu/epale/

