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Predarea competențelor digitale cetățenilor seniori cu abilități 
reduse sau cu nivel scăzut de calificare prin analogii.

Scopul TEA 4 SENIORS este de a promova educația digitală 
și înțelegerea lumii digitale în rândul cetățenilor seniori și al 
educatorilor lor, printr-o metodologie inovatoare bazată pe jocuri 
și analogii. 

Astfel, ei pot imbunatăți capacitatea de a comunica, de a partaja, de 
a interacționa, de a învăța și de a avea acces la informații actualizate 
în lumea digitală de astăzi, utilizând dispozitivele TIC și internetul.

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

Doriți să vă alăturați proiectului? Scrieți la office@power.ro sau georgiana.iftimie@power.ro

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.
Project No. ID: 2018-1-FR01-KA204-047918

www.tea4seniors.eu

CE DORIM SĂ CREĂM

- Un cadru de analogii și jocuri pentru educația digitală a seniorilor

- O metodologie captivantă de învățare a competențelor digitale pentru 
educatori și experți 

- O platformă de e-learning pe bază de jocuri, cu conținut și materiale în 
educația digitală specifice pentru seniori 

- Un sistem transparent de recunoaștere a competențelor digitale prin utilizarea 
de Open Badges 

- Un manual al educatorilor pentru adulți ca instrument de sprijin pentru munca 
lor de zi cu zi, plin de instrumente, resurse, conexiuni și bune practici.

În plus, va avea loc un training finanțat în Lublin (Polonia) pentru educatori 
care lucrează cu seniori. Prin urmare, dacă doriți să aflați mai multe, nu 
ezitați să ne contactați.

PRIMA NOASTRĂ ÎNTÂLNIRE

Prima întâlnire pentru proiectul TEA4SENIORS privind educația digitală 
pentru seniori a avut loc la Marsilia între 5-6 decembrie 2018. Partenerii au 
analizat cu atenție sarcinile care urmează a fi realizate. În special, ne-am 
concentrat pe metodologiile prin joc care trebuie încorporate în învățământul 
seniorilor și pe stabilirea celui mai bun calendar pentru activități.

Următoarea întâlnire va avea loc la Valencia în perioada 6-7 mai 2019! 
Urmărește-ne!
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