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SILVERCODERS: O NOUĂ ABORDARE
METOLOGICĂ BAZATĂ PE CODIFICARE PENTRU
A REDUCE DECALAJUL DIGITAL
SILVERCODERS REUNEȘTE 6 ȚĂRI EUROPENE PENTRU A
DEZVOLTA UN PROGRAM INOVATOR CARE ARE CA SCOP
ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR DIGITALE/ALFABETIZAREA
ADULȚILOR PESTE +55 ANI PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA
ABILITĂȚILOR DE CODARE
Conform Capitalului Uman și a Abilităților Digitale din Indexul Economiei și Societății Digitale,
42% dintre cetățenii europeni nu au abilități digitale de bază. 37% din forța de muncă - fermierii,
bancherii și lucrătorii din fabrică - de asemenea, nu au competențe digitale adecvate, în ciuda
nevoii crescânde de astfel de competențe în toate locurile de muncă.
Stoparea decalajului digital este o problemă socială care trebuie abordată printr-o serie de măsuri pentru a sensibiliza cu privire la importanța e-alfabetizării pentru angajabilitate, competitivitate și participare în societate.
Nu există nicio îndoială că societatea se confruntă cu vulnerabilități suplimentare în acest
moment: focarul COVID-19 nu numai că ne-a amenințat viața, ci a afectat și rețelele sociale,
accesul la servicii, locuri de muncă și bunăstarea noastră. În plus, criza globală copleșitoare
a demonstrat nevoia urgentă de a regândi educația și de a investi în forța de muncă.
În prezent, mai mult de 90% din ocupațiile profesionale necesită abilități digitale, inclusiv programare, în timp ce există și un deficit de personal calificat.
În acest cadru de referință, proiectul Silvercoders răspunde cererii de acțiune pentru a stimula
creșterea economică durabilă prin dezvoltarea dezvoltării capitalului uman, oferind grupurilor
care sunt de obicei mai puțin încrezători în abilitățile lor digitale, cum ar fi adulții peste 55 de
ani, cu expertiza necesară pentru a-și adapta competențele la lumea digitală și online.
ABORDAREA NOASTRĂ SE BAZEAZĂ PE CODIFICARE, CARE ESTE TRATATĂ
CA O METODOLOGIE CARE POATE AJUTA LA ÎMBUNĂTĂȚIREA REZOLVĂRII
PROBLEMELOR, A MUNCII ÎN ECHIPĂ ȘI A GÂNDIRII ANALITICE, PRECUM
ȘI LA ÎMBUNĂTĂȚIREA CREATIVITĂȚII, A ÎNVĂȚA OAMENII SĂ COOPEREZE
PESTE GRANIȚELE FIZICE ȘI GEOGRAFICE ȘI SĂ COMUNICE ÎNTR-UN LIMBAJ UNIVERSAL (DG CONNECT, 2020).
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Proiectul Silvercoders reunește un parteneriat strategic format din 6
organizații din 6 țări Erasmus + și anume Suedia, Portugalia, România, Italia,
Spania și Grecia pentru a promova dezvoltarea abilităților digitale în rândul
adulților în vârstă și pentru a sprijini această grupă de vârstă (una dintre cele
mai afectate) cu un set de instrumente pentru a o face mai adaptabilă, mai
rezistentă și capabilă să supraviețuiască și să prospere în situația actuală și,
de asemenea, în posibilele provocări viitoare.
Parteneriatul va colabora pentru a produce:
• Un cadru metodologic de învățare pentru dezvoltarea abilităților de
codificare la adulți peste 55 de ani, bazat pe o abordare “low entry high
ceiling approach”cu cerințe de cunoștințe reduse la început și provocări mai
complexe de rezolvare a problemelor pentru cursanții mai avansați.
• Un test pilot a conceptului pentru dezvoltarea abilităților de codificare la
adulții peste 55 de ani;
• Conținut de asistență instructiv sub formă de videoclipuri cu cele mai bune
practici, prelegeri video și ghiduri de utilizare care vor facilita integrarea
metodologiilor propuse în organizațiile existente de formare a adulților.

PENTRU A AFLA MAI MULTE:

Vizitați site-ul web: https://www.silvercoders.eu
Urmăriți pagina noastră Linkedin https://www.linkedin.com/showcase/silver-coders
și hastag #silvercoders

NOTE CĂTRE EDITOR:

Proiectul Silvercoders este implementat de un consorțiu și coordonat de
Folkuniversitetet (Suedia) și Virtual Campus (Portugalia), Universitatea din
Tesalia (Grecia) IREA (România), Media Creativa (Spania), Anziani e non solo
(Italia).
Pentru mai multe informații despre consorțiu, vă rugăm să vizitați: https://
silvercoders.eu/partnership/
Broșura proiectului este disponibilă în engleză, suedeză, portugheză,
spaniolă, română, greacă și italiană: https://silvercoders.eu/downloads/
Backgound:
Pentru adulți, studiile au arătat un transfer pozitiv al abilităților de codare și
programare în situații care necesită gândire creativă, abilități matematice
și metacogniție, urmate de abilități spațiale și raționament. Dezvoltarea
abilităților digitale pentru adulții mai în vârstă s-a dovedit a fi o modalitate
clară de a menține mintea activă și de a menține abilitățile cognitive sub
formă de creativitate, atenție, memorie de lucru și procesare a limbajului.
Acest lucru are beneficii enorme într-o lume în care adulții trebuie să
stăpânește abilități financiare, abilități personale și sociale etc.
Proiectul Silvercoders este finanțat de programul Erasmus Plus prin acordul
de subvenționare, numărul 2020-1-SE01-KA227-ADU-092582

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt
responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

