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CE ESTE SILVER-CODE?

 Proiect Erasmus+  - Parteneriate strategice în domeniul educației adulților

 Durata: 2 ani

 7 parteneri europeni din: Austria, Bulgaria, Italia, Polonia, Portugalia, România
și Slovenia, care urmăresc creșterea calității vieții a persoanelor cu vârsta peste 
50 de ani



PARTNERIAT

Coordonator:

Bulgaria- Asociația Znanie, Sofia

Parteneri:

Austria – Die Berater, Viena

Italia – Eurocrea Merchant, Milano

Polonia- Universitatea din Wroclaw, Wroclaw

Portugalia – AidLearn, Lisabona

România – Universitatea Politehnica Timișoara

Slovenia – Universitatea de Vârsta a Treia, Liubliana



CONTEXT

SILVER-CODE urmărește îmbunătățirea calității vieții a persoanelor în vârstă precum și
îmbunătățirea abilităților digitale și, în special, cele de codare ale acestora, pentru a se
adapta mai bine la lumea digitală în continuă schimbare.

• Îmbătrânirea activă

• Îmbunătățirea abilităților personale

• Facilitarea participării active și o mai bună înțelegere a lumii digitale

• Promovarea învățării non-formale și informale

• Îmbunătățirea învățării intergeneraționale și utilizarea mai sigură a TIC



OBIECTIVE

 Dezvoltarea unui curs de codare pentru vârstnici, oferit de lectori profesioniști
(pentru partea teoretică și orientare generală) și tineri, posibil studenți în domeniul
TIC, experți în codare, acționând ca "tutori" (pentru sesiunile practice).

 Crearea unei comunități "Silver Code" bazată pe instrumente cum ar fi platforma,
forumul, grupuri pe rețele sociale.

 Evenimente unu-la-unu, în care vârstnicii instruiți vor deveni ei înșiși instructori
pentru alți vârstnici, introducându-i în elemente de bază ale codării.



GRUP ȚINTĂ

 Persoane cu vârsta peste 50 de ani interesate 
de codare.

 Persoane în curs de pensionare.

 Tineri interesați să fie tutori în cadrul 
cursurilor de codare.



REZULTATE

 Realizarea unei cercetări despre interesele de codare ale persoanelor cu vârsta 
peste 50 de ani - 420 participanți.

 Dezvoltarea unei platforme de învățare de tip blended learning* care să conțină și 
materiale de training.

 Testarea unui curs de codare pentru vârstnici - 210 participanți.

 Crearea “Comunității de Codare ”.

*Care îmbină componenta de curs clasic față în față cu platforma online.



EVENIMENTE DE MULTIPLICARE

Eveniment de diseminare față în față

Toți partenerii vor organiza un 
eveniment pentru a prezenta 

rezultatele proiectului pe parcursul 
Săptămânii Codării.

Evenimente online

Toți partenerii vor organiza seminarii 
online pentru Comunitatea de Codare



UNDE NE GĂSIȚI?

Facebook
https://www.facebook.com/projectsilvercode/ https://www.silvercodeproject.eu

Website

https://www.facebook.com/projectsilvercode/
https://www.silvercodeproject.eu/


Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala

utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!


