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A treia întâlnire a partenerilor la
Rzeszów
Consorțiul proiectului RESET s-a întâlnit pentru
a treia oară. Reuniunea a avut loc la Rzeszów,
Polonia și a durat două zile - între 8 și 9
octombrie. Reuniunea a fost găzduită de
partenerul polonez INNEO și prezidată de
coordonatorul
francez
E-SENIORS.
Reprezentanții tuturor organizațiilor partenere
au fost prezenți la eveniment. În urma
programului obișnuit, introducerile și felicitările
generale au fost urmate de o scurtă trecere în
revistă a rezultatelor proiectului, a obiectivelor
și a progresului. Partenerii au participat la
discuții detaliate privind cele mai recente
activități și dezvoltarea viitoare a proiectului.
RESET-ul intră acum într-o fază importantă
atunci când vor fi dezvoltate toate resursele de
învățare. Din acest motiv, partenerii au depus
mult efort pentru a se asigura că toată lumea
este
familiarizată
cu
sarcinile
și
responsabilitățile
specifice.
Partenerii
proiectului au analizat conținutul resurselor de
învățare și au convenit asupra divizării sarcinilor
viitoare. Pentru a asigura o calitate superioară
a resurselor finale pentru lucrătorii mai în vârstă
și educatorii acestora, partenerii au analizat
riscurile de cooperare și au dezvoltat strategiile
care au ca scop depășirea lor. Partenerii au
discutat, de asemenea, activitățile de
diseminare și progresul activității în toate
rezultatele proiectului. Pentru a rezuma
activitatea de două zile, a fost convenit planul
de acțiune și programul pentru lunile următoare.
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Unde suntem acum cu RESET?
Proiectul RESET continuă deja de un an. În această
perioadă, partenerii au lucrat intens pentru a efectua
analize și cercetări pentru a dezvolta cadrele și
structurile de resurse intelectuale care vor servi drept
bază în procesul de dezvoltare a materialelor de
învățare. Cadrele de învățare au fost concepute pe
baza rezultatelor Analizei locale de instruire realizate
de organizațiile partenere, pentru a asigura că
rezultatele vor răspunde în mod direct nevoilor
grupurilor țintă.
IO1: Un program de pregătire pentru lucrătorii mai în
vârstă
Partenerii lucrează la elaborarea unui curriculum
modular pentru a sprijini lucrătorii în vârstă să rămână
activi ca forță de muncă. Curriculum-ul va include
competențe care să permită lucrătorilor să devină
cercetători sociali competenți. Curriculum-ul va
cuprinde următoarele domenii: Interacțiune și
comunicare, Competențe analitice, Competențe
organizaționale și Cercetare socială.
IO2: Un set de instrumente de competență digitală
RESET partenerii au început să producă o suită de
resurse de formare care abordează competențele
digitale specifice ale lucrătorilor în vârstă ca
cercetători sociali. Aceste resurse vor dezvolta
abilitățile digitale ale viitorilor cercetători în domeniul
cercetării bazate pe birou în mediul online,
comunicare online, management de proiect,
managementul timpului, lucrul în echipă, prelucrarea
datelor și prezentarea, scrierea de documente și
realizarea unui sondaj.

IO3: Programul de instruire și manualul
pentru educatorii adulți
Al treilea rezultat este adresat profesioniștilor
din domeniul educației adulților. Scopul său
este de a le introduce în curriculum-urile IO1 și
IO2 și de a oferi abilitățile necesare pentru a
facilita predarea. Programul de formare va
introduce, de asemenea, educatori pentru
adulți în mediul e-learning, inclusiv securitatea
online și panza de afaceri.
IO4: Cadrul de dezvoltare și planificare a
afacerilor pentru lucrătorii în vârstă
Pentru a sprijini tranziția lucrătorilor în vârstă de
la ocuparea forței de muncă la cei
independenți, aceștia dezvoltă un cadru de
învățare special, susținut de o gamă completă
de instrumente și resurse. Aceste materiale de
învățare se concentrează pe abilități de
planificare și dezvoltare a afacerilor, precum și
pe reglementări și oportunități specifice pentru
înființarea unei companii de către o persoană
în vârstă.
IO5: portal de e-learning
Toate resursele și materialele care vor fi
produse în cadrul proiectului RESET vor fi
disponibile tuturor părților interesate prin
intermediul platformei RESET e-learning.
Partenerii dezvoltă acum platforma care va
funcționa sub forma unui ghișeu unic pentru a
garanta un acces deschis și instantaneu la
resursele de învățare pentru toate site-urile
interesate.

Formare în Paris
Evenimentul de formare pentru educatorii
adulți va fi organizat în Paris, Franța, între 18 și
22 februarie 2019. Fiecare partener va trimite
trei educatori adulți la formarea de o
săptămână. Partenerii vor realiza o pilotare
internațională a resurselor dezvoltate pentru a
demonstra aplicarea lor în educația lucrătorilor
adulți. Evenimentul are ca scop și celebrarea
activității în anii mai în vârstă și demonstrarea
opțiunilor de extindere a carierei lucrătorilor în
vârstă în domeniul cercetării sociale. De
asemenea, va fi o mare oportunitate pentru
integrarea internațională, schimbul de bune
practici
și
îmbogățirea
culturală
a
participanților.

Cum să te conectezi la RESET ...
Dacă sunteți interesat să fiți informat în continuare despre evoluția proiectului, vă rugăm să contactați
partenerul din țara de origine sau coordonatorul proiectului pentru mai multe informații.

Vizitați website-ul nostru: https://resetproject.eu/ și vă alăturați nouă pe Facebook:
https://www.facebook.com/resetproject.eu/

