
 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESA: 20.04.2018 

CONSORTIUL PROIECTULUI WOMEN POWER CODE  

https://womenpowercode.eu/  

 

WOMEN POWER CODE: Dobandirea competentelor digitale de catre femeile adulte 

Un nou proiect european care vizează încurajarea inovării sociale prin intermediul unei noi 
curricule, instruirii și învățării bazate pe jocuri videod inovatoare 

 

Bruxelles, Europa: Comisia Europeană finateaza un nou și provocator proiect: WOMEN POWER 
CODE (WPC), cu un consorțiu inter-european de organizații din domeniul formarii profesionale, 
antreprenoriat si competente. Toate acestea datorită contribuției Programului Erasmus + 2017, 
Parteneriate strategice KA2. 

Durata de implementare a proiectului este de trei ani, de la 01-09-2017 pana la 31-08-2020. 

 

Studiile privind femeile active în domeniul tehnologiei informației (IT) au arătat că un număr mai 
mare de femei care se angajează într-o carieră digitală ar aduce beneficii industriei digitale, 
femeilor și economiei europene, dar si  sectorul TIC unde se înregistrează încă o diferență 
semnificativă de gen. 

 

WPC dorește să se confrunte cu această problemă oferind instrumente, conținuturi de instruire și 
activități de diseminare cu privire la CONCEPTELE CHEIE IN DOEMNIUL INTERNET OF THINGS (IoT) 
și elaborarea unei noi curricule. 

 

Obiectivele principale sunt identificate după cum urmează: 

• Dobandirea competentelor in domeniul IT de catre femeile adulte care nu au competențe 
digitale native și care trebuie să le dobândească pentru a intra pe piața muncii, echipate 
cu noi calificări și calificări profesionale; 

• Mentorat interregional și învățarea fetelor tinere  care posedă abilități digitale native care 
să le permită să intre în arena STEM, echilibrând astfel diferența de gen în domeniul TIC 
 

Despre consorțiul de proiect: 7 organizații partenere provenind din 7 țări europene s-au alăturat 
unui consorțiu pentru derularea proiectului și sprijinirea UE pentru îmbunătățirea competențelor 
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digitale, în special pentru cei care ar putea beneficia și care nu au întotdeauna oportunitatea de a 
face față cu usurinta in  domeniul IT. 

 

Partnerii sunt: 

• CIVIC Computing (UK) 

• ADR Nord-Est (Romania) 

• Business Development Friesland (Netherlands) 

• Bioanim (Slovenia) 

• Daniel SG (Bulgaria) 

• Digital Leadership Institute (Belgium) 

• Eurocrea Merchant (Italy) 
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