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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.
Produsele UISEL
Platforma de training (pentru traineri)
Formatorii și îngrijitori care lucrează cu persoanele în vârstă, pot accesa, prin intermediul
unei platforme Moodle, setul complet de materiale pedagogice produse în cadrul proiectului
UISEL. Un DEMO este disponibil la

Jocuri disponibile pentru dispozitivele
mobile (pentru seniori)
Persoanele în vârstă pot descărca gratis jocul
UISEL, care este o introducere de utilizare a
tabletei și a touch screen-ului, pentru Android
de la Google Play și pentru IOS de la App Store:

http://virtual-campus.eu/projects/course/view.
php?id=74

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.virtualcampus.uiselgame

Aplicație cu material video (pentur seniori)

https://itunes.apple.com/us/app/uisel-game/
id996042020

Persoanele în vârstă pot descărca gratis aplicația UISEL, care integrează un set complet de
filmulețe care le sunt de mare folos în procesul
de auto-invatare, de pe Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.virtualcampus.uiselvideos

Studii și rapoarte
Documentele menționate mai jos pot fi descărcate de pe site-ul http://uisel.eu/. Aceste documente sunt disponibile numai în limba engleză.
• Modelul pedagogic
• Învățarea la o vârstă înaintată și utilizarea TIC
• Raportul de evaluare al trainingului pentru
formatori
• Raportul de evaluare al testării pilot ce a presupus formarea seniorilor

DEZVOLTAREA PROIECTULUI
Cea de a patra întâlnire de proiect a avut
loc în Granada, Spania, pe 28 octombrie,
organizată de partenerul nostru Aula
Permanente de la Universitatea din Granada.
Această întâlnire finală s-a focusat pe
prezentarea rezultatelor reieșite după faza
de pilotare în fiecare țară, discuții și validarea

rapoartelor finale și rezultatele principale,
indicatorii de calitate și de monitorizare,
aspecte legate de exploatarea și acordul
asupra dreptului de proprietate intelectuală.
S-a discutat despre pregătirea raportului
final și utlimele sarcini ce trebuiesc îndeplinite
până la sfârșitul proiectului.

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
După o primă fază de formare în cadrul unei
e-platforme colaborative pentru formatori și îngrijitori, care a avut loc în luna aprilie, a urmat apoi
pilotarea proiectului prin formarea seniorilor. Din
luna mai până în mijlocul lunii noiembrie toate
cursurile au fost implementate în toate țările partenere. 233 persoane în vârstă au fost implicate în
calitate de beneficiari, și 27 formatori/ îngrijitori.
În total, 24 de cursuri au fost organizate, în 15 locații diferite în țările partenere, care au implicat 18
organizații, 13 care nu au fost parteneri în cadrul
proiectului.
Modelul UISEL a fost implementat ca o combinație de sesiuni bazată pe învățarea socială și
pe muncă autonomă on-line. Etapa de pilotare a
subliniat punctele forte ale proiectului: platforma
online, conținutul care combină diferite tipuri de
materiale, definirea unui grup-țintă pentru care nu
s-au în prezent nici o oferta de formare pe dispozitive mobile, metodologia inovatoare (blended
learning) aplicată acestui grup țintă.
Pentru a evalua corect această testare pilot au
avut loc două evaluări, una initială și una finală și
de asemenea observarea membrilor și interviurile
cu formatorii au fost utile. În termeni generali, atât
seniorii cât și formatorii au fost foarte mulțumiți
(98% din seniorii au răspuns pozitiv dintre care
82% au raportat ca le-a plăcut foarte mult). Le-a
plăcut metodologia (blended learning), precum
și idea de a avea un formator ca facilitator, mai
mult decât un profesor într-un mod tradițional.
Aproape toate seniori intenționează să folosească
din nou tableta în viitorul apropiat și, de asemenea, cred că vor folosi cunoștințele dobândite în
viața de zi cu zi. Unii dintre seniori au subliniat importanța participării la acest curs pentru a crea
noi rețele locale cu susținere socială.

“Datorită acestui curs, am
primit noi informații care vor fi
utile în viața mea viitoare.”
(Melánia)

“Am primit foartemulte
informații noi, pentru mine,
a fost ceva nou, creativ.
Mi-a plăcut, de asemenea,
abordarea trainerilor și modul
în care au fost concepute
modulele.”
(Irena)

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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IREA este un institute de cercetare
pedagogică ce oferă support științific și
metodologic tuturor instituțiilor de educație a adulților din România, acționând
ca punte de legătura între mediul academic și practicienii din educația continua și a adulților.
Activitatea de cercetare desfășurată de
IREA urmărește a îmbunătăți calitatea
educației adulților, a găsi modalități de
a crește rata de participare la educație
și a întări învățarea pe parcursul întregii
vieți atât la nivel individual, cât și la nivel
instituțional.
Activitatea de cercetare desfășurată de IREA urmărește a îmbunătăți calitatea educației adulților,
a găsi modalități de a crește rata de participare la educație și a întări învățarea pe parcursul
întregii vieți atât la nivel individual, cât și la nivel
instituțional.

Misiunea IREA este de a promova cercetarea şi practica în domeniul educaţiei adulţilor în
România şi Europa prin sprijinirea accesului la
resurse de calitate provenite din cercetări colabrative şi practici, şi prin contribuţii proactive în
procesele şi produsele care urmăresc să îi profesionalizeze pe formatorii de adulţi din România.
IREA a edidat peste 15 publicații pe diferite problematici în educația adulților, fiind coordonatorul
seriilor de publicații: “Abordări teoretice în educația adulților”, “Praxis în educația”, “Suporturi
metodologice”.IREA este co-editor al Revistei de
Științe ale Educației (www.rsejournal.uvt.ro), editată de Catedra de Științe ale Educației a facultății de Sociologie și Psihologie, Universitatea de
Vest din Timișoara.
IREA dispune de o bibliotecă proprie ce reunește
peste 1000 de publicații și resurse electronice,
fiind un centru de documentare, de informare și
de consiliere.
Pentru a menține o consecvență între misiunea
de a oferi sprijin metodologic pentru activanți
din domeniul educației adulților și realizarea unei
legături între teorie și practică cu privire la acest
domeniu, IREA organizează periodic manifestari
științifice precum seria de conferințe naționale
privind educația adulților care a început în 2001.
http://www.irea.ro/

UISEL Seminar
26 - 27 Octombrie 2015
Granada, Spania
Evenimentul final al proiectului UISEL a fost găzduit de Aula
Permanente de Formación Abierta de la Universitatea din
Granada (Spania). Acesta a avut loc în sala de conferințe
a Complexului Triunfo Administrativ de la Universitatea din
Granada.
Pe parcursul a două zile intense de lucru, partenerul de Granada a organizat un atelier practic folosind materialele create și dezvoltate în cadrul proiectului, două cursuri susținute
de experții în domeniul formării seniorilor, prezentări de alte
proiecte legate de subiectul dezbătut în cadrul proiectului
UISEL, un grup de lucru cu o discuție interesantă asupra
rolului de formare în domeniul TIC pentru o îmbătrânire activă, precum și prezentarea finală a rezultatelor proiectului
nostru.

Cu mai mult de 45 de participanți la atelierul practic și
aproximativ 75 de persoane participante la diferite sesiuni
ale seminarului, a fost o mare oportunitate de a disemina
rezultatele obținute în cadrul proiectului, pentru a crea noi
conexiuni cu alți cercetători care lucrează în același domeniu de interes și de a arăta materialele create în cadrul
proiectului pentru a le exploata în alte instituții și organizații
interesate în punerea în aplicare a metodologiei de învățare
dezvoltate în proiectul UISEL.
Limba oficială a conferinței a fost spaniolă și engleză, dar au
existat servicii de traducere simultană pentru toate sesiunile
(numai în limba engleză / spaniolă).

Program
26 Octombrie (Luni)
Atelier practic UISEL (în spaniolă) - Virtual Learning
Centre de la Universitatea din Ganada
Ceremonia de deschidere
Cuvânt de deschidere: Utilizarea tehnologiei pentru
a conecta generașiile: Unele considerații de formă și
funcție. Mariano Sánchez, Universitatea din Granada
Invitat: Seniori vizavi de TIC: competență mediatică
pentru incluziunea digitală. Leopoldo Abad,
Universitatea CEU San Pablo (Madrid)
27 Octombrie (Marți)
Invitați: Proiecte și experiențe
i-Treasure - Căutarea comorii pe internet.
Creșterea atractivitățiispre învățare a seniorilor Jorge García, Tecnalia
De la decalajul digital la decalajul psiho-digital:
Persoanele în vârtsă și rețelele sociale Jorge Arenas, University of Sevilla

Prezentarea proiectului UISEL
Toți partenerii proiectului UISEL
Grup de lucru:
Îmbătrânirea activă prin prisma competențelor TIC
Moderator: Sonia Morales (University of Castilla La
Mancha)
Participanți: Anna Wanka (University of Vienna),
Begoña Peral (University of Sevilla), Antonio Rojas
(OFECUM)
Invitați: Proiecte și experiențe
Proiectul “Pane e Internet” - Grazia Guermandi,
Emilia-Romagna Region
ACTing - Agenții sociali care promovează
îmbătrânirea activă prin intermediul TIC - Ana
Alcolea, Fundetec
Ceremonia de final

