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Dragi cititori,  
Aruncați o privire la cel de-al cincilea și ultimul buletin informativ și citiți mesajele partenerilor 
proiectului SilverCode pentru a descoperi rezultatele finale și activitățile proiectului. Sunt incluse de 
asemenea descrieri ale evenimentelor de multiplicare care au avut loc în țările partenerilor de proiect..  
 
 

NOUTĂȚI DESPRE PROIECT 
 
Cea de-a 5-a întâlnire transnațională a 
proiectului a avut loc la Viena, 24-25 
septembrie 2018 
 
Întâlnirea de la Viena a fost ultima din cadrul 
proiectului nostru. Am discutat în special 
despre punctele slabe ale procesului de creare 
a tuturor materialelor proiectului. Partenerii 
proiectului s-au axat pe ultima etapă, 
deoarece toată lumea a dorit să îndeplinească 
toate cerințele proiectului. 
Aplicația proiectului a fost verificată cu atenție 
și au fost discutate problemele legate de 
raportul final. 
Finalul proiectului este momentul potrivit 
pentru evaluare, reflecție și concluzii finale, 
precum și un rezumat al impresiilor. 
Toată lumea a fost mulțumită, deși unii dintre 
cursanți așteptau ceva diferit în ceea ce 
privește conținutul de învățare. Pentru unii 
dintre ei, cursul a părut foarte intens și 
provocator, în timp ce alții îl descriu ca fiind 
prea ușor. 
Impresiile finale au fost foarte pozitive și toată 
lumea a fost de acord că proiectul a fost un 
adevărat succes. Evenimentele proiectului au 
fost evaluate foarte bine de cursanții noștri și 
sperăm ca și cursul online să fie util ca 
material de învățare pentru trainerii care 
lucrează în domeniul educației adulților, nu 
numai cu persoanele în vârstă. 

Conținutul de învățare, aranjat pe module, ar 
putea fi folosit ca un curs independent în 
cadrul programelor de bază, dar ar putea fi 
predat și doar parțial. Sperăm că alegerea va 
depinde de nevoile cursanților. 
O parte a întâlnirii a fost axată pe 
evenimentele de multiplicare din fiecare țară.  
  

 
 

Dezbateri intense pe parcursul celei de-a 5-a întâlniri 
transnaționale din Viena 

 
MESAJE DE LA PARTENERI 
 
MESAJ DIN SLOVENIA 
 
U3A din Slovenia a făcut recent un nou pas în 
dezvoltarea proiectului SilverCode organizând 
un eveniment de multiplicare pentru părțile 
interesate de proiect, jurnaliști și bineînțeles, 
participanții la cursul pilot Silver Code. O 
comunitate reală de participanți SilverCode a 
fost creată datorită unei comunicări constante 



și individualizate pe platforma proiectului. 
Dušana Findeisen a susținut o prelegere scurtă 
despre pașii și realizările proiectului. Ea a 
subliniat că proiectul s-a bazat pe două 
subiecte, și anume vârsta înaintată și 
combaterea stereotipurilor legate de codare la 
bătrânețe. După această prezentare, Urška 
Majaron a invitat participanții să participe la 
un "test" despre codare iar Stanislav Tomšič, 
unul dintre participanții la cursul pilot, a 
prezentat publicului rezultatele obținute și 
aplicația dezvoltată pe parcursul cursului. Spr 
"surprinderea" noastră, participanții au 
sugerat ca programarea să fie introdusă ca 
activitate educațională și de formare în fiecare 
an în rândul seniorilor. Mai multe detalii aici: 
https://www.youtube.com/watch?v=qXirqu9ai
wk&t=3s   
 

 
 
 
 MESAJ DIN AUSTRIA 
 
Evenimentul de multiplicare SilverCode din 
Austria a avut loc pe 21 iunie 2018 la Krems, 
Austria. Mai mult de 30 de participanți au 
discutat conținutul programului SilverCode iar 
participanții și-au împărtășit experiențele. 
Subiectele legate de programare și tehnologie 
la vârsta a treia au fost, de asemenea, 
discutate intens. 

 
                                                                          
MESAJ DIN BULGARIA  
 

Primul eveniment de multiplicare a proiectului 
SilverCode a avut loc pe 3 august 2018, la care 
au participat 16 persoane. 

Printre participanți s-au numărat stagiarii de la 
testarea pilot și persoanele interesate de 
ideea proiectului și de platforma sa de 
învățare. Evenimentul a fost organizat într-o 
atmosferă foarte confortabilă, unde 
participanții puteau împărtăși experiențele lor. 
La început a fost prezentat proiectul - 
conceptul, obiectivele și rezultatele. Platforma 
și forumul creat în timpul proiectului au fost 
prezentate în detaliu ca o activitate ulterioară 
după sesiunile față în față. Principala activitate 
a evenimentului multiplicator a fost World 
Café, unde toată lumea putea discuta subiecte 
comune precum: unde poate fi prezentă 
codarea în viața noastră de zi cu zi ?; ce au 
învățat la testarea pilot? și în ce domeniu au 
văzut nevoia de îmbunătățire a societății 
noastre informaționale? 

 

MESAJ DIN ITALIA 

Evenimentul de multiplicare SilverCode s-a 
desfășurat la Milano, Italia, pe 19 septembrie 
(de la 15 la 19) și a fost un succes. 

Peste 40 de persoane au participat și au 
experimentat o activitate provocatoare în 
ceea ce privește programarea și 
implementarea unui joc, utilizând de 
asemenea bazele programului Scratch 3.0 

pentru a crea atât secțiunea software cât și 

https://www.youtube.com/watch?v=qXirqu9aiwk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=qXirqu9aiwk&t=3s


cea hardware a jocului "Revoluția dansului". 

Persoanele în vârstă și nepoții lor s-au distrat 
împreună în procesul de învățare, testare și 
dans, precum și prin colaborarea și provocarea 
reciprocă. 

Ei au fost bucuroși să participe la ultima 
sesiune a etapei pilot și, de asemenea, să fi 
fost coordonați de formatori specializați în 
codare.

 

 

MESAJ DIN POLONIA 

Conferința poloneză privind proiectul a avut 
loc pe data de 11 septembrie. Evenimentul a 
făcut parte dintr-o conferință științifică 
internațională "Educație, culturală și 
societate", care a fost organizată din 2010. 
Dimineața, participanții polonezi au avut 
ocazia să participe la o serie de prelegeri și 

ateliere, conduse de coordonatorul proiect și 
formatorii. În cursul după-amiezii, participanții 
la conferință au putut să citească despre 
obiectivele și conceptul proiectului în timpul 
sesiunii de postere. Mai mult de 60 de 
persoane din diverse organizații interesate de 
program au participat la secțiunea proiectului 
nostru în cadrul conferinței. 

 

 

MESAJ DIN PORTUGALIA  

Pe 21 septembrie 2018, AidLearn a organizat 
Conferința SilverCode în Portugalia, cu sprijinul 
UNISBEN (Universitatea Intergenerațională din 
Benfica), unde a avut loc și etapa de testare 
pilot. 
Președintele UNISBEN, dr. Carlos Consiglieri, a 
ținut o prelegere de bun venit, iar Maria 
Helena Antunes a ținut un discurs contextual 
care a subliniat importanța alfabetizării 
digitale și a proiectului SilverCode pentru 



îmbătrânirea activă. Evenimentul a continuat 
cu testarea pilot, experiențe de învățare 
precum și câteva recomandări de 
îmbunătățire. 
 

 
 
 
 
MESAJ DIN ROMÂNIA 

Evenimentul de multiplicare a fost organizat 
de Universitatea Politehnica din Timișoara, pe 
27 iulie 2018. Am început cu o prezentare 
susținută de managerul de proiect la nivel 
național - conf.univ.dr. Ciprian Bogdan Chirilă, 
despre: descrierea și obiectivele proiectului, 
partenerii de proiect, activitățile proiectului și 
echipa din România. Am discutat, de 
asemenea, despre evenimentul pilot de 
formare la care au participat majoritatea 
seniorilor prezenți la acest eveniment de 
multiplicare. După această scurtă introducere, 
am oferit diplome de participare seniorilor 
care au participat la evenimentul pilot de 
formare precum și la acest eveniment de 
multiplicare. 

Mai departe, ceilalți membri ai echipei de 
implementare (dr. Alexandru Strungă și dr. 
Cătălin Martin) au împărășit din experiența 
avută în cadrul proiectului, în special 
feedbackul pe care l-au primit cu privire la 

activitățile de formare. Membrii Asociației 
Culturale "Constantin Brâncuși" au organizat, 
de asemenea, un scurt moment artistic și 
cultural care a inclus mai multe recitări de 
poezie și înterpretări de muzică populară. 

Calitatea materialelor de instruire și 
experiența generală au fost evaluate ca fiind  
excelente, iar seniorii și-au exprimat, de 
asemenea, interesul de a participa la alte 
inițiative și proiecte similare. Seniorii au vorbit 
despre cum vor disemina informațiile 
acumulate și cum își vor dezvolta abilitățile 
digitale în viitor. 

 

 

 

 

Să ne revedem cu bine în 
viitoare proiecte! 



 

 
 
 
 

 
PARTNERIAT 

 

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) 

 

 
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/

