
 
 

 
 

Abilitarea lucrătorilor comunitari: platformă interactivă pentru incluziune 
și participare  

 
Proiectul PIECE: digitalizarea și furnizarea de instrumente pentru comunitate 

  
În ultimele câteva luni, consorțiul proiectului a organizat și implementat mai multe inițiative pentru a 
consolida dinamica de diseminare și, prin prezentarea rezultatelor intelectuale produse, pentru a ajunge la 
mai mulți beneficiari direcți și indirecți. 

Imediat după vacanța de vară, partenerii s-au întâlnit la Sevilla pentru ultima întâlnire transnațională a 
proiectului, unde au discutat despre dezvoltarea activităților și rezultatele proiectului, au făcut schimb de 
opinii cu privire la situația din țările lor de origine și au discutat împreună despre finalizarea rezultatelor 
intelectuale. Au fost abordate, în special, aspecte legate de diseminare și comunicare. ALDA și ceilalți 
parteneri au creat un plan pentru o diseminare mai eficientă și mai eficace a rezultatelor proiectului și pentru 
gestionarea paginii de Facebook. 

 

 
Rezultate intelectuale și platforme interactive pentru lucrătorii comunitari  

 

Mai recent, în lunile octombrie și noiembrie, partenerii proiectului au organizat evenimente de multiplicare 
în Italia (Lamezia Terme), Marea Britanie (Londra) și Grecia (Atena) pentru a prezenta rezultatele obținute. 
În plus, partenerii au găzduit acțiuni pilot locale, cu lucrători comunitari, pentru a testa eficacitatea și 
aplicarea rezultatelor intelectuale, în special a platformei de e-Learning pentru perfecționarea și 
responsabilizarea grupului țintă. 

În cele din urmă, pe 11 noiembrie, ALDA a organizat un webinar interactiv, cu colaborarea tuturor 
partenerilor, pentru a prezenta proiectul în sine și ceea ce s-a realizat în ultimii 2 ani, pentru o audiență online 
mai largă. Invitația la webinar a fost partajată între rețeaua ALDA și cea a celorlalți parteneri. Cu această 
ocazie, consorțiul a reușit să se implice cu asociații care lucrează în domenii similare și care se ocupă de 
proiecte Erasmus+.  

Schimbul de informații și interacțiunea dintre participanți au făcut ca aceste experiențe să fie unice și utile 
pentru a obține un feedback suplimentar și pentru a pune în aplicare cele mai recente modificări ale 
platformei educaționale digitale. 
 
Proiectul se apropie, într-adevăr, de final, dar, având în vedere interesul deosebit pentru proiect, încercăm 
să creăm toate condițiile pentru o posibilă continuare a colaborării. 

 

https://pieceproject.eu/
https://www.alda-europe.eu/progetto/piece/
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