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Bine ați venit la cel de-al
cincilea NEWSLETTER al
PROIECTULUI „COOPERARE
PENTRU INOVARE ȘI
SCHIMBUL DE BUNE
PRACTICI”!
Vă vom spune mai multe despre:
•
•
•

Resursele pe care le puteți descărca de
pe site-ul nostru web
Progresul în proiect
Reuniunea și conferința finală a
proiectului

CE AM ARHIVAT RECENT?
Acestea au fost luni foarte aglomerate pentru
consorțiul proiectului. Am terminat cele mai
provocatoare etape ale proiectului RESET. Toți
partenerii au avut șansa de a testa rezultatele
proiectului pe membrii corespunzători ai grupurilor
țintă. Pe baza rezultatelor evaluării companiei și a
chestionarelor completate de parteneri, au fost
făcute revizuirile și modificările finale - rezultatele
sunt acum accesibile online în format pdf, în fiecare
dintre limbile partenere.

CUM POȚI BENEFICA DE
REZULTATELE PROIECTULUI?
Toate rezultatele proiectului sunt disponibile pe site-ul
nostru web. Ce poți găsi acolo?
•

•

•

•

•

•

IO1 Curriculumul cercetătorului social Sprijin
pentru formarea persoanelor în vârstă pentru a
dezvolta competențe cheie de cercetare
IO2 Set de instrumente pentru competențe
digitale Sprijin pentru persoanele în vârstă pentru
a-și dezvolta abilitățile de competență digitală
IO3 Program de instruire și manual de instruire
Pregătire specializată pentru educatori pentru
adulți
IO4 Cadrul de dezvoltare și planificare a
afacerilor Schița potențialelor modele de afaceri
care pot fi potrivite pentru lucrătorii mai în vârstă
IO5 Portal de învățare electronică O gamă
întreagă de resurse interactive de învățare pentru
utilizare online și offline
IO6 Lucrare științifică – concluzii și recomandări
din partea consorțiului către părțile interesate și
factorii de decizie

Vă invităm să vizitați site-ul nostru web, să vă creați
un cont și să beneficiați de roadele celor 2 ani de
activitate!

A 5-A INTALNIRE A
PROIECTULUI ȘI CONFERINȚA
FINALĂ LA PARIS
Suntem în sfârșit la abordarea etapelor finale ale
proiectului RESET! Ultima întâlnire a fost completată
cu privire la toate realizările proiectului, discuțiile
despre activitățile rămase și ultimele îmbunătățiri.
Membrii consorțiului și-au prezentat experiențele după
faza de implementare a proiectului. Aproape toți
partenerii au efectuat deja activitățile de testare și au
fost dispuși să-și împărtășească gândurile și feedbackul obținut de la participanți.

PARTENERUL GAZDA
E-Seniors este o organizație non-guvernamentală
non-profit, fondată în 2005 de Monique EPSTEIN,
directorul general al asociației. E-Seniors are drept
scop combaterea excluderii electronice prin furnizarea
de acces la și instruire în ICT persoanelor în vârstă și /
sau persoanelor cu dizabilități. Obiectivele sale
principale sunt: eliminarea decalajului digital dintre
generații; să aibă grijă de bătrâni, luptând cu izolarea
vârstnicilor; pentru a deschide noi orizonturi pentru
utilizarea eficientă a timpului liber.

Conferința finală a proiectului a avut loc pe 8
octombrie la Paris.
Conferința și-a propus să promoveze proiectul, să
prezinte obiectivele și rezultatele proiectului adresate
publicului provenit din educația adulților și a
comunității, gestionarea resurselor umane, sindicatele
și agențiile de sprijin pentru seniori.

URMATORUL…
Proiectul RESET se apropie de final, dar resursele dezvoltate vor fi în continuare disponibile gratuit pe site-ul
nostru web.
Vă mulțumim tuturor pentru că ați fost alături de noi și ne-ați susținut pe parcursul tuturor etapelor acestui
proiect. În același timp, vă încurajăm cu drag să păstrați legătura cu partenerul dvs. local RESET pentru a fi
informat cu privire la inițiativele similare în viitor.
A fost minunat să vă avem aici!

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

