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Proiectul SenApp - Seniori învățând cu APP-uri - îşi propune să dezvolte un App de
Formare (o aplicaţie) pentru a sprijini generaţiile mai în vârstă în utilizarea şi obţinerea de avantaje din utilizarea computerelor-tabletă, în a deveni consumatori competenţi ai informaţiei oferite de Internet şi contributori la societatea cunoaşterii. Aceasta întrucât ecartul digital este încă legat, într-o mare măsură, de populația în vârstă.
Într-un mediu de învățare mobil, seniorii au acces la o instruire bine proiectată, care:
conduce cursantul în lumea TIC printr-o abordare pas-cu-pas cuprinzătoare
sprijină eficient învățarea auto-dirijată
sprijină seniorii în a depăși deficiențele legate de vârstă
include un sistem de tutorare bine organizat
include modalități de promovare a învățării sociale
integrează o varietate de elemente multimedia (demonstrații, elemente
audio-vizuale, exerciții interactive)
este oferită prin intermediul unui mediu de învățare mobil personalizat

Proiectul oferă o atenţie specială persoanelor în vârstă care se tem de ofertele de formare față-în-față,
care sunt limitate în mobilitate sau au diverse afecţiuni sau dizabilităţi.
Pentru sustenabilitatea pe termen lung a rezultatelor proiectului un ghid de autorat şi implementare
pentru rezultatele SenApp poate fi descărcat de pe
website-ul proiectului sau solicitat echipei proiectului (vezi secţiunea „Contact”).
Proiectul este finanțat de Programul european de
Învățare pe Tot Parcursul Vieții și implică parteneri
din patru țări europene: Germania, Franța, Spania și
România. Aplicaţia de formare este de asemenea disponibilă în cele patru limbi ale proiectului.
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