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Predarea competențelor digitale persoanelor în vârstă cu 
abilități reduse sau slab calificate prin analogii

Wow! Au trecut doi ani cu iubiții noștri seniori. De fapt, 
Tea 4 Seniors a implicat centre educaționale și seniori să 
dobândească abilități digitale de bază într-un mediu unic 
gamificat!

GoEurope - Spain
www.goeurope.es

Power Net - Romania
www.power.ro

Oic - Poland
www.oic.lublin.pl

EuroSuccess - Cyprus
www.eurosc.eu

Polygonal - Italy
www.polygonal.ngo

CDESAP - France
www.cdesap.com

Pentru orice alte informații, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web sau să 
ne contactați pe paginile de socializare ale proiectului Tea 4 Seniors.
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www.tea4seniors.eu

Iată rezultatele proiectului!

„Din cauza pandemiei de Covid, am suspendat întâlnirile transnaționale 
și munca locală. Credem că persoanele în vârstă au nevoie de îngrijire 
suplimentară în această perioadă! 

GĂSEȘTE TOT MATERIALUL DE MAI SUS
https://www.tea4seniors.eu/t4s/?lang=it

ÎNCEPEȚI SĂ EXPLORAȚI PLATAFORMA NOASTRA PE
https://www.tea4seniors.eu/moodle/

SENIORS

O1: un document de cercetare 
privind educația digitală pentru 
seniori din Europa, Franța, 
Italia, Spania, România, Cipru și 
Polonia!

O2: material educațional pentru 
formatori pentru a oferi cursuri 

pentru seniori. Veți găsi o 
mulțime de materiale inspirate 

și cuprinzătoare!

O3: ecusoane digitale pentru a 
gamifica procesul de învățare 
al persoanelor în vârstă! 
Fiecare ecuson va corespunde 
fiecărui nivel de competență. 
Vei reuși să le obții pe toate?

O4: o platformă frumoasă și 
foarte ușor de accesat. Am 

inventat jocuri interactive care 
vor fi foarte apreciate de iubiții 

noștri seniori;)

O5: o metodologie completă 
cu sfaturi importante despre 
educația digitală pentru seniori. 
Cum să predai cursurile? 
Cum să devii mai apropiat de 
cursanți? Aflați întrebările din 
broșura noastră!

Ce? Ați ratat evenimentele noastre multiplicatoare? Verificați blogul nostru!
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