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DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIGITALE 
ALE ADULȚILOR ÎN VÂRSTĂ 

pentru a le îmbunătăți incluziunea și dezvoltarea socială



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

Pachetul de bază „Digital Living”2

Dacă doriți să vă îmbunătățiți abilitățile și competențele digitale și să 
participați la cursul „Digitalise Me”, vă invităm să rămâneți alături de noi, 

accesând următoarele canale online:

dig i ta l iseme.pro ject

Cursul „Abilități digitale de bază pentru participare socială 
și civică activă” 

Partenerii proiectului și-au unit cunoștințele 

și resursele pentru a crea o bază de date 

care include recomandări și soluții care vor 

răspunde nevoilor reale ale adulților în vârstă 

în domeniul competențelor digitale și TIC. 

Această bază de date interactivă va fi 

disponibilă pe platforma online.

Pe baza cartografierii competențelor digitale au fost deja 

concepute curicula și metodologia suportului de curs.

Cursul va fi format din următoarele 6 module:

-  Alfabetizarea informațională și a datelor

-  Comunicare și colaborare

-  Crearea de conținut digital

-  Siguranță

-  Rezolvarea problemelor

-  Alfabetizare mediatică

3

Proiectul
DIGITALISE 

ME
Proiectul Digitalise Me 

a început în 2019 cu scopul 
de a ajuta formatorii și 

persoanele în vârstă să-și 
îmbunătățească abilitățile 
digitale, sprijinindu-i în a 

avea o viață socială complet 
activă și participativă.

Asigurarea faptului că 
persoanele în vârstă au 

posibilitatea de a 
participa activ la 

societate este foarte 
importantă pentru a 

face societățile noastre 
mai incluzive.

Ce am realizat până acum? 
        Consorțiul proiectului a lucrat intens în prima jumătate a anului 
                      pentru a îndeplini obiectivele propuse ale proiectului.

Cartografierearea competențelor digitale de bază1
Seniori din Portugalia, Spania, Italia, Cipru, Polonia și România au fost implicați 
în cercetarea noastră după cum urmează:

- Peste 120 de seniori au răspuns la chestionarele noastre care au avut ca scop 
determinarea nivelului competențelor digitale și TIC   
    
- Mai mult de 18 seniori au participat la interviurile față în față sau online, care 
au avut ca scop determinarea dificultăților pe care seniorii le întâmpină zi cu zi 
în ceea ce privește aplicațiile tehnologice.

Rezultatele obținute în urma acestei cercetări sunt rezumate într-un raport 
comparativ. Acest raport ne ajută să structurăm 
materialele cursului și platforma online, care vor fi 
disponibile până la sfârșitul proiectului.
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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

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

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană 
nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei. 
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