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Ce este RESET...

Ce face RESET...

Proiectul RESET abordează o „certitudine” pentru toate
statele membre ale UE, aceea că vechea generație a
Europei este angajată în noi roluri și medii în mod esențial
și continuu. În această tranziție a forței de muncă,
dobândirea de abilități și competențe noi, actualizate și
comercializabile, care conțin toate atributele necesare
pentru o carieră îndelungată și de succes, este critică.
Există o gamă largă de domenii potențiale în care lucrătorii
în vârstă ar putea fi reangajați să lucreze cu normă
întreagă sau cu normă parțială.
Îmbătrânirea populației este un fenomen demografic în
Europa, caracterizat printr-o scădere a fertilității, o scădere
a ratei mortalității și o speranță de viață mai mare în rândul
populațiilor europene. Este de așteptat ca dimensiunea
populației îmbătrânite să crească nu numai relativ ci și în
termeni absoluți, numărul de europeni în vârstă de 80 de
ani și peste, se așteaptă crească de aproape trei ori, de la
18 milioane în 2004 la aproximativ 51 milioane în 2051
(Eurostat).
În contextul acestei schimbări demografice, nu există nici
o îndoială privind capacitatea sistemelor noastre de
securitate socială, de a menține standardul de viață actual
pentru generațiile viitoare ale persoanelor în vârstă care va
fi serios provocată. Pentru mulți europeni, termenul de
pensionare echivalează cu o existență în sărăcie. Riscul
de sărăcie al persoanelor, cu vârste de peste 65 de ani, a
crescut cu o treime față de mediile naționale în majoritatea
țărilor.
Educația, orientarea, formarea și oportunitățile de
angajare trebuie adaptate la o forță de muncă diversă în
funcție de vârstă.
Noile abordări pedagogice sunt elementele-cheie pentru a
facilita participarea la forța de muncă extinsă pentru
lucrătorii în vârstă.
Formarea profesională a furnizorilor de educație pentru
adulți, care să le permită să conceapă și să furnizeze noi
conținuturi educaționale într-o varietate de platforme de
învățare, trebuie dezvoltate pentru a sprijini dezvoltarea
profesională continuă a acestora.
Consorțiul RESET cuprinde 8 parteneri, din care 1
partener asociat. Dintre parteneri, 7 state sunt membre ale
UE: Franța, Cipru, Polonia, România, Irlanda, Finlanda,
Grecia. Elveția este membru asociat.

O caracteristică inovatoare, esențială pentru RESET este
aceea că se implică într-o abordare pro activă a forței de
muncă în curs de îmbătrânire și identifică în mod clar pașii
necesari pentru a determina condițiile de muncă adecvate
și pentru a dezvolta domenii de lucru adecvate pentru
persoanele în vârstă.
RESET va dezvolta un cadru pedagogic inovator pentru a
ajuta tranziția forței de muncă să vizeze lucrătorii mai în
vârstă pe măsură ce se apropie de momentul pensionării.
Va oferi cadrul de formare continuă a educatorilor adulți
pentru a sprijini dezvoltarea lor profesională, introducândule practici de predare adecvate vârstei pentru persoanele
venerabile. Acesta va oferi noi resurse curriculare
educatorilor adulți pentru a-i ajuta să sprijine lucrătorii mai
în vârstă să își dezvolte seturi de calificări cu o valoare
economică ridicată. Proiectul RESET va încuraja
sindicatele, angajatorii și educaționalii să colaboreze cu
lucrătorii în vârstă pentru a defini noi domenii potențiale de
lucru și pentru a dezvolta instrumente adecvate de
sprijinire a afacerilor pentru modele de afaceri noi adaptate
vârstei.

Cine este RESET...

6.

Consorțiul RESET cuprinde 8 parteneri, 7 sunt organizații
din state membre ale UE: Franța, Cipru, Polonia, România,
Irlanda, Finlanda, Grecia. Organizația din Elveția este
membră asociată.

https://playtech.ro/2017/facebook-iti-face-angajarea-mai-dificilavarstnic/

Ce va realiza RESET...
1.
2.
3.
4.
5.

Un nou program de formare profesională pentru lucrătorii mai
în vârstă.
Un set de instrumente de formare a competențelor digitale.
Un program cuprinzător de formare continuă pentru
educatorii adulți.
Un cadru de dezvoltare și planificare a afacerilor pentru
persoanele în vârstă.
Un portal de e-learning.
Un document care provoacă un studiu științific ce evidențiază
avantajele care derivă din abordarea proiectului RESET și
care încurajează factorii de decizie politică să sprijine acest
tip de inițiativă pentru a obține o participare mai mare la forța
de muncă, o asistență socială îmbunătățită și incluziune
socială.

Ce s-a întâmplat deja...
În perioada 20 - 21 noiembrie 2017, consorțiile s-au întâlnit
pentru prima dată în Trim, Irlanda, pentru a se cunoaște
reciproc, pentru a vorbi despre obiectivele și activitățile
proiectului și pentru a începe planificarea primelor sarcini
de lucru pentru toți partenerii. Pe lângă discuțiile
fructuoase și schimbul de cunoștințe și experiențe, a fost
timp și pentru explorarea istoriei și culturii locale, vizitânduse orașul Trim, pe o vreme tipic irlandeză de toamnă.

Urmează...
•
•
•

•
•

Identificarea competențelor cheie ale unui
cercetătorului social.
Crearea cadrului de curriculum al cercetătorilor
sociali
Identificarea rezultatelor esențiale de învățare
care trebuie realizate și a abilităților,
cunoștințelor și competențelor ce trebuie
abordate în „Setul de instrumente pentru
competențe digitale”.
Crearea cadrului de instrumente.
Următoarea întâlnire din Grecia (Atena): 8-9 mai
2018.

Cum te poți conecta la RESET...
Dacă vrei să te alături grupului comitetului consultativ local te rog să contactezi partenerul din țara ta sau coordonatorul
proiectului pentru alte informații!
Dacă ești interesat să fi informat în viitor, despre evoluția proiectului, te rog contactează partenerul din țara ta!

Vizitează website-ul nostru: https://resetproject.eu/ și alătură-te nouă pe pagina de Facebook:
https://www.facebook.com/resetproject.eu/

