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Dragi cititori,  
 
Vă invităm să citiți cel de-al treilea buletin informativ care conține mesaje de la 
partenerii proiectului SilverCode și informații despre evoluția acestuia. 
 
 

NOUTĂȚI DESPRE PROIECT 
 
Cea de-a treia întâlnire de proiect 
transnațională a avut loc la Milano, 
Italia, pe 13-14 Noiembrie 2017 
 
Partenerii proiectului s-au întâlnit la 
Milano pentru o întâlnire 
transnațională dedicată finalizării 
materialelor de training. 
 
Suntem bucuroși să împărtășim 
structura finală a cursului de formare! 
Aesta va consta în 5 module: 
 
Modulul 1 va cuprinde o introducere 
în abilitățile digitale de bază (cum ar fi 
familiarizarea cu produsele hardware, 
utilizarea browserului sau a unui 
editor de text). 
 
Modulul 2 vă va introduce în 
programarea web de bază, cu limbaje 
precum HTML, CSS și JavaScript. Aici, 
veți crea propria dumneavoastră mică 
aplicație web! 
 
Modulul 3 vă va oferi elemente 
importante de gândire 
computațională, introducându-vă în  
abilitățile transversale. Veți învăța cum 
să analizați problemele și să le 
rezolvați cu ajutorul competențelor 
digitale. 

 
 
Modulul 4 merge chiar mai adânc în 
elementele de bază ale programării pe 
calculator și vă introduce în mai multe 
limbaje de programare. 
 
Modulul 5 - Codarea în fiecare zi - vă 
va arăta multe exemple de codare în 
serviciile de zi cu zi. Veți fi surprinși de 
noul dumneavoastră nivel de 
înțelegere a multora dintre acestea! 
 
 
 

 
 
 
 
 
Acum, sunteți interesat să participați 
la acest curs de formare și să faceți 
parte dintr-o comunitate interesantă? 
Contactați-ne și rezervați-vă un loc!  
 
 

https://www.silvercodeproject.eu/en/project/contact.html


MESAJE DE LA PARTENERI 
 
 MESAJ DIN SLOVENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe parcursul Săptămânii Europene de 
Codare, la Universitatea de Vârsta a 
Treia din Slovenia a avut loc un curs de 
animație pentru studenți. Excluderea 
digitală (a persoanelor în vârstă) 
conduce la diviziuni sociale interioare, 
precum și la slăbirea legăturilor sociale 
care nu sunt bune pentru nimeni, nici 
nativilor digitali născuți după 1990 și 
nici persoanelor în vârstă care vor fi 
mereu migranți în lumea digitală. 
(Dušana Findeisen). 
 

Nu există date concrete privind 
persoanele în vârstă, însă în categoria 
de vârstă 15-74 în Slovenia (care se 
clasează pe locul 17 printre țările 
europene în ceea ce privește indicele 
digital) 43% din populație folosește 
programe de calculator la nivel de 
bază cel puțin o dată pe săptămână. 
Karina Sirk a prezentat rezultatele 
proiectului Silver Code și se pare că 
interesul persoanelor în vârstă pentru 
programare este ridicat (mai mult de 
40% dintre respondenți au confirmat 

acest lucru). Participanții la aceast curs 
introductiv în domeniul codării au 
confirmat și ei acest lucru. Ei sunt 
interesați de schimbarea algoritmilor, 
sunt experimentați în programare, 
sunt familiarizați cu numărarea binară 
iar unii chiar știu cum să compună un 
algoritm. Ei au fost entuziasmați de 
codarea fără calculator: cum să 
călătorești dacă nu ai mulți bani la 
dispoziție. Această parte a cursului a 
fost condusă de Katja Koren Ošljak, 
ambassador al codării: (sursa: Karina 
Sirk). O săptămână mai târziu, 
rezultatele acestui curs au fost 
prezentate de cei trei profesori la 
postul național de radio, Slovenia 1. 
 
MESAJ DIN AUSTRIA 
Primul Festival de Poezie Digitală 
Viena și Poezia Codului Viena a a vut 
loc pe 20 noiembrie 2017 la 19:30 în 
Kontaktraum, TU Viena. 

Ce este poezia codului? 

Poezia codului este ceea ce vrei tu să 
fie, atâta timp cât are legătură cu 
limbajele de programare. De la poezii 
care utilizează structura și cuvinte-
cheie ale limbajelor de programare, la 
cod în C++, de la interpretarea 
cuvântului vorbit despre programare 
la versuri în limbajul mașinilor, orice 
are legătură cu scripturile executabile, 
inclusiv laptopurile, care fac laptop-
ului ca sune ca WB Yeats - asta și 
multe altele pot fi poezia codului. 
Vrem să explorați cum limbajul uman 
și limbajul computerului cum se pot 
îmbina, amesteca și face ceva nou! 

Evenimentul a fost organizat de 
Cornelia Travnicek, Sabrina Burtscher, 
Gabriel Grill și Edith Sarau. Găsiți mai 
multe detalii aicihttps://codepoetry.at 

 
 

https://codepoetry.at/


MESAJ DIN BULGARIA  
Ce este KEEP50+? Acesta este un 
proiect Erasmus+ care vizează 
schimbul de idei, metodologii și 
modalități de stimulare a 
antreprenoriatului în rândul 
persoanelor de peste 50 de ani. În 
cadrul Săptămânii educației adulților 
din Vilnius, Lituania și în cadrul unui 
Seminar international Keep50+, a fost 
promovată ideea proiectului Silver 
Code, ca instrument de auto-
dezvoltare și modalitate de a-ți 
îndeplini propriile planuri 
antreprenoriale. 

 

MESAJ DIN ITALIA 
Silver Code a fost prezentat la ME în 
Vedano al Lambro (MB) principala idee 
fiind legată de importanța codării în 
viața de zi cu zi pentru familie și adulți 
din Europa, în cadrul proiectului 
"Educode - Promovarea educației 
codării în Europa", pe data de 21 
octombrie 2017. 
Ziua a fost dedicată implementării 
unor ateliere specifice care implică 
familii, copii, adulți și bunicii. Așadar, 
acest eveniment a presupus o 
colaborare intergenerațională. 

MESAJ DIN POLONIA 
SilverCode a fost prezentat la Zilele 
gerontologiei în perioada 16-18 
octombrie 2017. Acesta este un 
eveniment regional organizat pentru 
schimbul de cunoștințe și bune 
practici, căutând noi soluții menite să 

contracareze excluderea persoanelor 
în vârstă și îmbunătățirea calității vieții 
acestora. 
“Zilele gerontologiei” este un spațiu de 
întâlnire și discuții deschise pentru 
autoritățile din domeniul cunoștințelor 
gerontologice și geriatrice cu 
practicienii, studenții și persoanele în 
vârstă. Pe durata acestui eveniment 
ne-am întâlnit reprezentanți ai 
unităților administrației locale, 
instituțiilor de învățământ superior, 
organizațiilor neguvernamentale, 
companiilor și instituțiilor care au 
căutat răspunsuri la întrebările legate 
de îmbătrânirea societății poloneze. 
 
MESAJ DIN PORTUGALIA  
Ne vedem în Coimbra în mai 2018? 

 

 

 

Congresul Îmbătrânirii 
27-29 mai 2018, Coimbra, Portugalia 
 

Evenimentul internațional urmărește 
să fie o referință în dezbaterea privind 
problemele legate de îmbătrânire, 
cum ar fi: 
Îmbătrânirea și noile tehnologii 
Neuropsihologie: demența și efectele 
acesteia asupra vârstnicilor 
Tăcerea la bătrânețe: de la 
îndepărtarea socială la îmbătrânirea 
recunoscută. O lectură a categoriilor 
clinico-discursive despre vârstă 
înaintată 
Atenția la îmbătrânire: o revoluție 
tăcută promițătoare 
AidLearn va promova pe durata 
conferinței un Workshop Silver-Code, 
unde proiectul nostru va fi prezentat și 
vor fi demonstrate unele dintre 
exercițiile din materialele de training. 
Interestat? 

http://ageingcongress.com/programme/


Pntru mai multe informații și 
înregistrare accesați website-ul 
conferenței. 
 

MESAJ DIN ROMÂNIA 
În perioada 7-8 iulie 2017, la Cluj-
Napoca a avut loc cea de-a 5-a 
Conferință Internațională "Educație, 
reflecție, dezvoltare". Conferința ERD 
a fost dedicată dezvoltării teoriilor și 
practicilor în educație. Conferința a 
urmărit să promoveze colaborarea 
între cadrele universitare și 
profesioniștii din domeniul educației, 
să ofere oportunități pentru cadrele 
universitare și profesioniștii din 
diferite domenii educaționale și cu 
interese interdisciplinare, să pună 
capăt lacunelor de cunoaștere din 
domeniile lor de interes și să 
împărtășească rezultatele a diverse 
cercetări în educație. 
În cadrul acestei conferințe am 
prezentat studiul SilverCode din 
România, evidențiind potențialul 
utilizării TIC în educația seniorilor și o 
serie de strategii potențiale care pot fi 
utilizate în mod eficient. O perspectivă 
inovatoare abordată în articol a fost 
dezvoltarea curriculumului digital în 
educația adulților, organizat și 

implementat în contextul învățării 
colaborative. 

În perioada 8-9 septembrie 2017, la 
Timișoara a avut loc Conferința 
Internațională NOVAMOOC "Noi 
tendințe și perspective în educația 
deschisă". Printre subiectele de 
interes putem menționa educația 
deschisă, pedagogia deschisă, 
instrumentele și tehnologiile care 
sprijină educația deschisă, platformele 
pentru găzduirea MOOC, strategiile / 
modelele pentru MOOC: crearea / 
facilitarea conținutului video, 
facilitarea, evaluarea, motivația 
studenților, asigurarea calității, 
certificare și acreditare. 

Am profitat de această ocazie pentru a 
prezenta ideea și obiectivele 
proiectului, oferind argumente pentru 
a-i învăța pe seniori să învețe și am 
prezentat abilitățile digitale de bază 
care trebuie dezvoltate. 

Aplicația “Udarea florilor” a fost 
prezentată ca parte a cursului care va 
începe în această iarnă și au fost 
prezentate și alte exemple de linii de 
cod. 

 
 
 
 

 



PARTENERIAT 
 

Organizația coordonatoare este Asociația Znanie, (Bulgaria) 

Partnereri – Eurocrea Merchand (Italia); Universitatea de Vârsta a Treia din Slovenia UTŽO 
(Slovenia), Die Berater (Austria), AidLearn (Portugalia); Universitatea Politehnica Timisoara 
(Romania); Universitatea din Wroclaw – Universitatea de Vârsta a Treia (Polonia) 

 

 
 

Păstrăm legătura! 

 
 

 
 
 

Website silvercodeproject.eu 
 

Facebook www.facebook.com/projectsilvercode/ 

http://www.znanie-bg.org/
http://www.eurocreamerchant.it/en/
http://www.utzo.si/
http://www.dieberater.com/
http://www.aidlearn.pt/
http://www.upt.ro/
https://international.uni.wroc.pl/en
http://silvercodeproject.eu/
http://www.facebook.com/projectsilvercode/

