
Supporting Elderly Needs Is Our Responsibility
SENIOR - 2020-1-RO01-KA204-080320

www.trainingclub.eu/senior/

Septembrie 2021, Comunicat de presă

Extinderea și dezvoltarea competențelor educatorilor și ale altor

categorii de personal care sprijină elevii adulți
în cadrul programului Erasmus+

Pe 26 august, parteneriatul s-a reunit pentru prima întâlnire transnațională a proiectului “Supporting Elderly
Needs Is Our Responsibility”. Întâlnirea a fost găzduită de organizația poloneză FOUNDATION "INSTYTUT
BADAN I INNOWACJI W EDUKACJI".

Sub coordonarea organizației ASOCIATIA TEAM 4 EXCELLENCE, membrii consorțiului au avut ocazia de a se
prezenta pe ei înșiși și organizațiile lor, precum și de a se întâlni în persoană pentru prima dată. Partenerii
spanioli Asociația DESES-3 au participat la întâlnire online.

În cadrul reuniunii, parteneriatul a realizat o prezentare
completă a implementării actuale și viitoare a proiectului,
constând în:

● raportarea progreselor
înregistrate

● riscuri potențiale și măsuri
de atenuare

● controlul bugetar
● activități de diseminare și

exploatare a planului

Coordonatorul a prezentat o imagine de ansamblu asupra
rezultatelor proiectului, actualizând planul de transfer al
primului rezultat al proiectului, “Essential needs of
educators to support seniors”), către organizațiile din toate
țările partenere. Raportul are ca scop îmbunătățirea
nivelului de competențe ale educatorilor pentru a contribui
în mod adecvat la educația și dezvoltarea seniorilor.

Studiul este disponibil gratuit în limba engleză pe site-urile
web ale proiectului și ale partenerilor, sub licența Creative
Commons Attribution 4.0 International Public License.
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Autorii au pus raportul la dispoziția comunității de cercetători ResearchGate.

În plus, articolul DOI 10.5281/zenodo.4739252 a fost publicat de Zenodo. Zenodo este un depozit cu acces
liber dezvoltat în cadrul programului european OpenAIRE și operat de CERN. Publicația permite
cercetătorilor să depună lucrări de cercetare, seturi de date, software de cercetare, rapoarte și orice alte
cercetări.

În timpul întâlnirii, partenerii au discutat, de asemenea, despre cel de-al doilea rezultat al proiectului,
“Course modules for educators, facilitators and volunteers”, care urmează analizei nevoilor din primul
rezultat al proiectului.

Cadrul de curs al acestui rezultat al proiectului a fost deja stabilit și aprobat de consorțiu. Conținutul este în
curs de dezvoltare și include un instrument de evaluare pentru a reflecta mai bine înțelegerea conceptelor
prezentate în modulul online.

Modulele de curs vor fi disponibile în curând pentru studiu pe platforma europeană de educație
non-formală MOOC - TrainingClub.eu.

Înainte de sfârșitul anului, în decembrie, partenerii se vor întâlni din nou în Spania pentru a doua reuniune
transnațională. În cadrul acestei reuniuni, ei vor continua să lucreze pentru a finaliza rezultatele proiectului.

Verificați pagina web a proiectului https://trainingclub.eu/senior/ pentru actualizări și detalii privind
etapele de implementare a proiectului. Proiectul SENIOR este cofinanțat prin Programul ERASMUS+ al
Comisiei Europene.
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