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LANSAREA PROIECTULUI SILVERCODERS
Dezvoltarea creativității adulților mai în vârstă prin codificare

SilverCoders promovează îmbunătățirea alfabetizării digitale prin experiențe de
învățare eficiente pentru adulți. Proiectul își propune să consolideze abilitățile de
codare ale adultilor de peste 55 de ani.
Potrivit indicelui capitalului uman și competențelor digitale în economia și societatea digitală, 42% dintre cetățenii europeni nu au
competențe 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.
Închiderea 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

#silvercoders

dezvoltarea 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 funcțiile la lumea digitală și online.
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Ce va face SILVERCODERS?
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
adaptabila, mai rezistenta și capabila 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 pentru adultii de peste 55 ani bazat pe o
„abordare cu plafon înalt cu intrare redusă” care are cerințe de cunoștințe reduse la început și provocări mai complexe de
rezolvare a problemelor pentru cursanții mai avansați.
O testare pilot a conceptului pentru dezvoltarea abilităților de programare la adultii de peste 55 de ani.
Conținut instructional de support sub formă de videoclipuri de bune practici, prelegeri video și ghiduri de utilizare care vor
facilita integrarea metodologiilor propuse în organizațiile existente de formare a adulților. Acesta va include, de asemenea,
abordări de validare și certificare pentru cadrele europen

Ce am făcut până acum?
Prima reuniune de proiect online, din data de 27 aprilie 2021, a
lansat oficial proiectul. Întâlnirea a oferit partenerilor ocazia de
a se cunoaște, de a afla mai multe despre contextele naționale
respective și de a conveni asupra sarcinilor viitoare. Parteneriatul s-a axat pe primul rezultat: Cadrul metodologic de învățare
digitală, care vizează dezvoltarea abilităților de programare și
codificare în rândul adulților în vârstă, care vor lua în considerare
actualul status quo. Acest prim rezultat al proiectului include,
de asemenea, proiectarea aplicațiilor / provocărilor educaționale
necesare pentru promovarea dezvoltării abilităților de programare. Procedând astfel, va implica munca oamenilor care lucrează
în domeniile creative, cum ar fi programatorii, designerii și

producătorii de conținut, pentru a combina abilitățile digitale și
creativitatea, ceea ce va contribui la creșterea calității, inovației și
recunoașterii muncii lor, așa cum precum și potențialul lor creativ.

Pasii următori
Consorțiul se va îndrepta acum către cel de-al doilea rezultat, care
este despre promovarea dezvoltării abilităților de programare în
rândul a peste 55 de adulți. Acest rezultat se referă la activitățile
de implementare și validare pentru a se asigura că rezultatul
1 - cadru propus îndeplinește nevoile grupurilor țintă identificate
în ceea ce privește relevanța pentru nevoile de învățare, acceptare,
utilizare și eficacitate.

Vrei sa aflii mai multe?
Pentru a afla mai multe despre proiect, vizitați site-ul nostru www.silvercoders.eu,
pagina noastră LinkedIn www.linkedin.com/silver-coders
sau urmați-ne pe cele mai populare rețele sociale cu #silvercoders.

Site-ul este disponibil în Romana
Utilizatorii se pot abona la newsletter-ul nostru
+prin trimiterea e-mailului la formularul aferent.

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

