Contacte
Echipa noastra
Parteneri din 5 tari (Polonia, Bulgaria, Spania,
Romania si Grecia) si-au reunit
fortele pentru a garanta implementarea
cu succes a proiectului.
.

Fundacja Edukacja i Media
(Polonia)

Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie
(Bulgaria)

Asociatia Initiativa Cetatenilor Seniori
(Romania)

M&M - M&M Profuture Training, S.L. (Spania)

Politistikos Laografikos Syllogos ''Itanos''
(Grecia)

Fundacja Edukacja i Media
(Polonia)
Grażyna Król
edu_media@wp.pl
Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie
(Bulgaria)
Anna Lalkovska
anna.lalkovska@gmail.com
Asociatia Initiativa Cetatenilor Seniori
(Romania)
Viorica Alexandru
valexa2do@yahoo.com
M&M - M&M Profuture Training, S.L.,
(Spania)
Mònica Moreno
mmoreno@mmprofuture.com
Politistikos Laografikos Syllogos ''Itanos''
(Grecia)
Emmanouil Kontogiannakis
ekontogiann@yahoo.gr

Informatii suplimentare despre proiectul
ACTIVI PRIN EDUCATIE
Website: www.active.europeanproject.eu
Urmariti-ne pe retelele sociale
Active-througheducation-ErasmusProject
Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru
elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului,
care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia
nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în aceastain.
.

Activi prin educatie
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Scopul proiectului
Scopul principal al proiecului “Activi prin
educatie” este acela de a imbunatati metodele
de lucru cu persoane de peste 60 de ani,
utilizand metode verificate de invatare si
imbatranire activa din Europa

Grupuri tinta
·Cursanti seniori si voluntari ;
·Instructori pentru adulti si personal
din organizatii;
·Organizatii;
·Comunitatea locala

Continua sa inveti
pentru ca viata iti da
permanent lectii
REZULTATELE ASTEPTATE
sunt:
-cursuri/workshopuri practice de dezvoltare a
competentelor pentru seniori ;
-website-ul proiectului in domenul
www.active.europeanproject.eu

-Grup pe Facebook deschis pentru cei interesati
de subiect;
-Ghid intitulat “Culegere de bune practici –
Activi prin educatie” cu recomandari pentru
profesori si instructori de adulti

METODE DE PREDARE
urmarite in timpul
proiectului :

- cum sa utilizezi potentialul ONGurilor si al
bibliotecilor in educatia seniorilor de 60+
(Romania);

Activitati de invatare
Scurt eveniment combinat de invatare pentru
personal : mobilitate pentru instruirea personalului
de la organizatiilepartenere pe tema
educatiei persoanelor de 60+, metode si abordari;
FORMARE LOCALA pentru cursantii din tarile
partenere - se organizeaza cel putin doua
evenimente (workshopuri , cursuri, seminare)
pentru seniori de 60+ cu scopul de
a le imbunatati competentele.

-cum sa utilizezi activitatile culturale si de
exersare a aptitudinilor sociale in beneficiul
seniorilor (Bulgaria);
-cum sa utilizezi in siguranta retelele sociale
si Internetul (Spania);
-exercitii de memorie si gandire pentru
seniori (Polonia);
-videoconferintele ca instrument de
comunicare, in special in timpul pandemiei
(Grecia) .

