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Drumul nostru pana acum…
A trecut peste un an, consorțiul RESET a lucrat la
dezvoltarea rezultatelor intelectuale ale proiectului.
Prin munca noastră am reușit să producem o gamă
întreagă de resurse valoroase și inovatoare, dedicate
servirii seniorilor în încercările lor pentru a se menține
activi la locul de muncă.
Noi ne adresăm resursele și profesioniștilor din
domeniul educației adulților pentru a sprijini furnizarea
de competențe de cercetare și competențe digitale
necesare în mod special de către vârstnici în mediul
de lucru de astăzi.

Cea de-a 4-a întâlnire de proiect din
Calarasi
Deoarece ne apropiem treptat de etapele finale ale
proiectului RESET, cea de-a patra întâlnire a fost
plină de eforturi pentru a clarifica toate sarcinile
proiectului ramase și pentru a planifica activitățile
viitoare de diseminare, pilotare și instruire.
Reuniunea a avut loc în perioada 15-16 mai în
Calarasi, România și a fost găzduită de partenerul
român al proiectului - AESD.

Programul ședinței
Întâlnirea a început cu o scurtă trecere în revistă a
rezultatelor proiectului și a celor mai recente activități.
Partenerii au discutat, printre altele, versiunile finale
ale Curriculum-ului IO1 - Cercetător Social, IO2 Instrumentul pentru Competențe Digitale și IO3 Instruire și Handbook la nivel de serviciu. A fost
acordată o mare atenție discutării rezultatelor
finalizate în toate țările parteneriatului.
Apoi, partenerii au discutat și au programat sarcini
rămase pentru a finaliza IO4 - Dezvoltarea afacerilor
și Planificarea Cadrului. Partenerii au prezentat
module dezvoltate și au convenit asupra fazei de
testare a rezultatelor. Partenerii au prezentat, de
asemenea, Platforma RESET e-learning,.

Ne îndreptăm spre final
Deoarece durata proiectului RESET a fost programată
pentru doi ani, treptat ne îndreptăm către etapele
finale ale proiectului. Asta nu înseamnă însă că
intensitatea muncii noastre va scădea acum. Din
contra! Acum, ne îndreptăm atenția asupra pilotării
resurselor produse și asigurării faptului că acestea
ajung la cât mai multe părți interesate pentru a
garanta impactul virtual al RESET. Din acest motiv, în
lunile următoare am planificat diverse evenimente
de difuzare și multiplicare care ne vor ajuta să
promovăm RESET în țările partenere ale
proiectului

Cea de-a 5-a întâlnire transnațională a
proiectului și Conferința finală de la Paris
Întâlnirea finală a consorțiului RESET va avea loc
la Paris, Franța, la 8 octombrie 2019.
Partenerii se vor întâlni pentru a revizui și a rezuma
activitățile întreprinse în cadrul proiectului. Întâlnirea
va fi, de asemenea, o oportunitate de a planifica
diseminarea și exploatarea în continuare a resurselor
produse, pentru a se asigura că acestea vor fi ușor
accesibile chiar după finalizarea lucrărilor noastre.
Pe 8 octombrie, Parisul va găzdui și Conferința
finală RESET care va fi un eveniment deschis cu
scopul de a promova proiectul și adresat publicului din
educația adulților și al comunității, managementul
resurselor umane, sindicate și agenții de seniori.

Ce trebuie să ofere RESET ?

Susținerea formării profesionale pentru
persoanele în vârstă pentru a-și construi
competențele de cercetare cheie
 Sprijin pentru persoanele în vârstă de aAtelierul de Dezvoltare și Planificare
și construi abilitățile de competență
pentru Lucrătorii Seniori din Nicosia
digitală
Lucrătorii în vârstă din țările partenere interesați de
 Prezentarea modelelor potențiale de
modelul de tranziție a forței de muncă propus de
afaceri care ar putea fi potrivite pentru
RESET vor avea ocazia să participe la o activitate de
lucrătorii în vârstă
instruire de 5 zile organizată la Nicosia, Cipru, în
 Instruire de formare pentru educatori
perioada 15-19 iulie 2019. Instruirea se va axa pe
pentru adulți
dezvoltarea afacerilor pentru persoanele în vârstă și
 O întreagă gamă de resurse interactive
Alăturați-ne!
examinând oportunitățile de afaceri.
de învățare pentru utilizarea online și
Dacă sunteți interesat să fiți informați în continuare despre evoluția
proiectului, vă rugăm să contactați
offline
partenerul din țara dvs. de origine sau coordonatorul proiectului pentru mai multe informații.


Vizitați site-ul nostru: https://resetproject.eu/ și alăturați-va pe Facebook:
https://www.facebook.com/resetproject.eu/

