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SILVERCODERS: ÎNCEPEREA PROGRAMULUI

DE FORMARE PE TEMATICA CODARII
ÎN ULTIMELE LUNI, AU FOST DEZVOLTATE ȘI FINALIZATE
PROVOCĂRI DE CODARE CARE AU CA SCOP DEZVOLTAREA
ALFABETIZĂRII DIGITALE ȘI A ABILITĂȚILOR DE CODARE
PENTRU PERSOANELE DE PESTE 55 DE ANI, ÎN CONTEXTUL
PROIECTULUI SILVERCODERS ERASMUS+.
Provocările sunt o combinație de cunoștințe generale despre tehnologia informației și
abilități de codare de bază, folosind programarea vizuală pentru a dezvolta jocuri.

Din octombrie 2022, puteți face parte din programul nostru de formare unde
va puteți îmbunătăți aceste competente sau afla mai multe despre programarea vizuală. Veți putea avea acces la toate provocările și un antrenor care vă
va ajuta să începeți.
ÎNREGISTRAREA VA FI DISPONIBILĂ ÎN ȚARA DVS. CURAND.
PUTEȚI CITIRE MAI MULTE DESPRE PROIECT AICI:
WWW.SILVERCODERS.EU

NOTE PENTRU EDITOR:
Proiectul Silvercoders este implementat de un consorțiu și coordonat de Folkuniversitetet (Suedia) și Virtual Campus (Portugalia), Universitatea din Thessaly
(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/
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BACKROUND:
Pentru adulți, studiile au arătat un transfer pozitiv de codare și programare abilități la situații care necesită gândire creativă, matematică
abilități și metacogniție, urmate de abilități spațiale și raționament.
Dezvoltarea competențelor digitale pentru adulții în vârstă s-a dovedit
a fi utila în a menține mintea activă și de a menține abilitățile cognitive în formă de creativitate, atenție, memorie de lucru și procesare a
limbajului, având beneficii enorme într-o lume în care adulții trebuie să
stăpânească abilități financiare, abilități personale și sociale etc.
Proiectul Silvercoders este finanțat prin programul Erasmus Plus prin
acordul de grant, numărul 2020-1-SE01-KA227-ADU-092582
Această publicație

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.

