Vânătoare de comori pe internet
pentru îmbunătățirea
atractivității învățarii pentru
vârstnici
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Statisticile Uniunii Europene arată că participarea adulților la educatie scade cu vârsta.
Doar 21,6% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 55-64 ani de pe teritoriul UE au
participat recent la educație non-formală sau formală sau, spre deosebire de 44,7% pentru
tinerii cu varsta între 25-34 ani (statisticile din 2007, diferențe semnificative de țară în
învățarea în rândul adulților (Boateng , S.K., Eurostat Statistics in Focus. 2009, 44/2009).
Luând în considerare acest lucru, proiectul I-TREASURE a fost dezvoltat de către 5
organizații din 5 țări diferite, cu scopul de a oferi persoanelor în vârstă abilități de care au
nevoie pentru a rămâne activi în societate, și se concentrează pe acest grup țintă: adulți
pensionari (o bună oportunitate pentru a reduce decalajul lor digital), care nu au fost în
contact cu tehnologia digitala din ultimii ani sau chiar care nu au avut nimic de a face cu
ea.
I-TREASURE oferă o nouă abordare în procesul de învățare a aptitudinilor digitale
printr-o metodologie inovatoare de învățare cu exerciții practice, susținute de jocul de
învățare “Vanatoare de comori”: unele indicii sunt ascunse în site-uri și dispozitive.
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Ce facem acum?
În prezent, consorțiul realizeaza o primă analiză examinand în detaliu nevoile seniorilor
în domeniul TIC, precum și examinarea nevoilor formatorilor și centrelor de educație a
adulților în domeniul formarii TIC pentru seniori.
Analiza este efectuată de către fiecare organizație în țările lor, iar rezultatele vor fi disponibile până la sfârșitul lunii aprilie 2014.

Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta publicatie eflecta
numai punctul de vedere al autorului si Comisia nu este responsabila pentru eventuala
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utilizare a informatiilor pe care le contine.

Vânătoare de comori pe internet
pentru îmbunătățirea
atractivității învățarii pentru
vârstnici

NEWSLETTER 1

Ceea ce am făcut până acum:
La sfârșitul lunii ianuarie 2014 (28-29), toți partenerii s-au întâlnit in
Cham, Germania, la sediul VHS pentru prima întâlnire. În timpul acestei
întâlniri, partenerii au prezentat activitatea lor și așteptările lor pentru
proiectul I-TREASURE.
Intâlnirea a fost un bun prilej de a discuta despre obiectivele și rezultatele
proiectului și de a decide cu privire la următoarele sarcini în cadrul proiectului. Au fost planificate toate detaliile cu privire la faza de analiză.
Următoarea întâlnire va avea loc în Lodz, Polonia, in iunie 2014, având în
vedere rezultatele obținute din analiza nevoilor seniorilor si formatorilor
în domeniul TIC.
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