
 

„Asociaţia Nostra Fortuna 

Tarcea-Ertarcsa prin 

implementarea proiectului 

eSenior crede că şi-a atins 

obiectivele propuse şi totodată este 

convinsă de faptul că a contribuit 

la creşterea  şi dezvoltarea forţei 

intelectuale a comunităţii...” 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 
 

Pregătirea cetăţenilor învârstă pentru 
folosirea mijloacelor de tehnologie 
modernă în vederea îmbunătăţirii 
calităţii vieţii lor, simplificând astfel 
activităţile zilnice şi accesul la serviciile 
comunităţii şi a administraţiei publice 
precum şi participarea integrală în 
societatea noastră digitală în 
dezvoltare.  
 

 

TARCEA Nr.76 

Cod poştal: 417570 

BIHOR, ROMANIA 
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ASOCIAŢIA NOSTRA FORTUNA 

TARCEA-ERTARCSA 

eSenior -ICT and 

multimedia techniques for 
senior citizens 
 
NOSTRA FORTUNA 
TARCEA-ERTARCSA 

 

 
GRUNDTVIG –parteneriate de 

învăţare 

 



   PROIECTUL  

 

                                eSenior 
 
În ultimele trei decenii, tehnologia 
informaţiei a transformat modul de 
comunicare a milioanelor de oameni, 
modul în care îşi împărtăşesc 
informaţiile, fac cumpărături, îşi fac 
plăţile şi accesează servicii în toate 
domeniile. Din acest motiv este 
necesar ca şi oamenii în vârstă să aibă 
posibilitatea de a utiliza tehnologia 
informaţiei şi să beneficieze de 
serviciile oferite de internet sau 
echipamentele digitale multimedia. 
 
PRODUSUL FINAL AL PROIECTULUI 
ESTE O PAGINĂ WEB cu tote 
rezultatele şi experienţele proiectului. 
Pagina de web se poate accesa la 
următoarea adresă:  
n http://www.esenior-project.eu/ 

PARTENERII DE PROIECT 
 

CREATIVE Platforma Szkoleniowo 
Doradcza s.c. (Polonia); 

Associazione Culturale no profit 
Scarabeus (Italia); 

Ulmer Volkshochschule (Germania); 

JSC “Global ideas” (Lithuania); 

Formula Magic Formacion (Spania); 

Sehit Hasan Yarıs Public Education and 
Vocational Education Centre (Turcia). 

 

 
Proiect  finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. 

Această publicaţie reflectă punctul de vedere a 

autorului şi Comisia Europeană nu este responsabil 

de conţinutul acestuia. 

 

 

“Scopul nostru prin 

proiectul eSenior era să 

îmbunătăţim viaţa 

oamenilor învârstă din 

comunitatea noastră…” 

ACTIVITĂŢI DE PROIECT 

S-a făcut o cercetare cu ajutorul questionarului 

întocmit de către fiecare partener despre 

nevoile celor învârstă. 

Au fost alcătuite grupuri pentru curs din rândul 

celor învârstă  în fiecare ţară parteneră. 

În perioada februarie-iunie 2009 fiecare 

partener  a derulat cursul de informatică 

special, bazat pe curriculumul adoptat 

prealabil. 

La întâlnirea din iulie 2009 din Turcia s-a 

analizat rezultatele  cursului de informatică, 

această analiză şi evaluarea s-a bazat pe un 

chestionar unic, realizat de către fiacare 

partener. 

Partenerul de proiect din Lithuania  a creat 

pagina de web comun al proiectului eSenior 

(adresa de web:  http://www.esenior-

project.eu/) pe care sunt puse toate materialele 

, rezultatele în legătura cu proiect. 

ÎNTÂLNIRI DE PROIECT  

POLONIA – Sopot, 22-25 septembrie 2008 

LITHUANIA – Druskinikai, 4-8 februarie 2009  

TURCIA – manias, 9-12 iunie 2009 

ITALIA – Livorno, 5-8 noiembrie 2009 

GERMANIA – Ulm, 25-28 martie 2010 

Ultima întâlnire de proiect va avea loc în  

ROMÂNIA  la Tarcea, 24-27 iunie 2010. 
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