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Introducere 
 

Societățile europene îmbătrânesc. În 1950, doar 12% din populația europeană avea peste 65 

de ani. Astăzi ponderea s-a dublat deja, iar previziunile arată că în 2050 peste 36% din 

populația Europei va avea peste 65 de ani. Acestea fiind spuse, angajamentul civic și 

participarea persoanelor în vârstă a apărut ca un subiect cheie pentru gerontologie și politici 

publice, în timp ce organizațiile internaționale, inclusiv Națiunile Unite și Comisia 

Europeană, le-au acordat prioritate ca mijloc de promovare a modalităților de îmbătrânire 

active și de succes. 

 

Țările partenere ale proiectului (PL, BG, RO, ES, GR) au probleme similare legate de 

îmbătrânirea populației. Deoarece numărul persoanelor în vârstă din populație crește tot mai 

rapid, este important să ne asigurăm că vârstnicii sunt un grup puternic și care participă activ 

în societate. Educația informală și non-formală este un instrument puternic care face posibilă 

o astfel de activare. În calitate de organizații și instituții care lucrează cu adulți și seniori, toți 

partenerii au un obiectiv comun, acela de a îmbunătăți metodele de predare persoanelor de 

peste 60 de ani, prin practicile de educatie si  îmbătrânire activă  aplicate în Europa. 

 

O altă problemă importantă este participarea scăzută la învățare a adulților în țările partenere. 

Potrivit „Education and Training Monitor 2019 Country Analysis” media UE în ceea ce 

privește participarea globală la învățare a adulților (vârsta 25-64) este de 11,1%. Acest 

Parteneriat reunește organizații din țări în care procentul este mult mai mic: România 0,9 %; 

Bulgaria 2,5 %; Polonia 5,7%; Spania 10,5%. Mai mult, conform Programului pentru 

Evaluarea Internațională a Competențelor Adulților (PIAAC), 1/5 din populația adultă a 

Europei nu are suficiente așa-numitele competențe de bază. 

 

La baza conceptului proiectului au stat datele cuprinse în raportul din studiul „Nevoile și 

așteptările educaționale ale persoanelor de peste 50 de ani” (ISBN 978-9984-48-105-0) care a 

fost realizat în cadrul Programului de învățare pe tot parcursul vieții Grundtvig Learning, 

Proiect de parteneriat al organizatiilor din țări eurpene (inclusiv Polonia și România) cu 

scopul de a identifica nevoile educaționale ale seniorilor, de a afla motivația oamenilor pentru  

a participa la activități de învățare, precum și de a îmbunătăți predarea și de a dezvolta oferta  

educaționala pentru seniori. 

Datele din acest raport indică nevoile și așteptările elevilor adulti, formele și metodele de 

învățare și predare, precum și posibilitățile și barierele persoanelor cu vârsta de peste 50 de 

ani. Ele au constituit baza de cunoștințe pentru dezvoltarea actualului proiect cu o ofertă 

educațională pentru seniori și pentru îmbunătățirea metodelor de predare. Proiectul include 

activități de care vor beneficia elevii în vârstă, în special cei expuși riscului de excluziune 

socială sau digitală, unde sprijinul educațional poate îmbunătăți calitatea vieții. 
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Activi prin Educație – despre proiect   
  

„Activi prin educație” este un proiect finanțat de Erasmus+, desfășurat în perioada 

decembrie 2020 – septembrie 2022 care a avut ca scop îmbunătățirea metodelor de predare 

pentru persoane cu vârsta de peste 60 de ani, bazate pe metode educaționale și de îmbătrânirea 

activă dovedite în Europa. 

Proiectul a fost coordonat de Fundacja Edukacja i Media (Polonia) și a implicat parteneri din 

Bułgaria (Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie), România (Asociatia Initiativa 

Cetatenilor Seniori), Spania (M&M Profuture Training, SL) și Grecia (Politistikos 

Laografikos Syllogos "Itanos") . 

 

Scopul principal al proiectului a fost îmbunătățirea metodelor de predare pentru persoane cu 

vârsta de peste 60 de ani, bazate pe metode educaționale și de îmbătrânirea activă dovedite în 

Europa . Parteneriatul s-a concentrat pe: 

- extinderea cunoștințelor privind nevoile educaționale ale seniorilor; 

- schimbul se experienta și compararea exemplelor de bune practici din țările partenere; 

- testarea de noi metode, adaptarea și implementarea a cel puțin una dintre ele în formare 

continuă; 

- îmbunătățirea ofertei educaționale pentru persoanele de peste 60 de ani; 

- promovarea ideii de învățare pe tot parcursul vieții în rândul celor de peste 60 de ani . 

 

Implementarea proiectului a fost împărțită în două etape: 

Prima a fost dedicată cercetării, găsirii de informații și dezvoltării de idei legate de diferitele 

metode educaționale. La sfârşitul acestei perioade a fost organizat un eveniment de formare 

pe termen scurt (Învăţare, Predare, Activităţi de Formare) pentru educatorii de adulţi. 

Metodele de predare care au fost practicate în timpul proiectului și împărtășite în timpul 

formarii au inclus teme precum : utilizarea potențialului organizațiilor neguvernamentale și al 

bibliotecilor în educația persoanelor de peste 60; folosirea activităților culturale și formarea 

abilităților soft în beneficiul seniorilor; utilizarea rețelelor sociale și a Internetului într-un mod 

sigur; exersarea memoriei și practici mentale pentru seniori; videoconferința ca instrument de 

comunicare mai ales în epoca pandemiilor. 

 

Pe parcursul celei de-a doua etape a implementării proiectului am dedicat timp examinării 

fiecărei metode, adaptând și implementând unele dintre metode în formarea noastră continuă. 

Rezultatele au fost în unele cazuri excelente, în altele poate nu atât de bune pe cât se aștepta, 

dar toate au fost pozitive, pentru că „încercarea” este deja un început bun. 

 

Încurajăm profesorii să încerce câteva dintre ideile propuse. Alegeți una dintre metode în 

funcție de stilul dvs. de predare, adaptați-o la cursanții și mediul educațional și rețineți că 

unele metode se aplică unor materii mai bine decât altora. Distrati-vă ! 
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Utilizarea potențialului organizațiilor neguvernamentale 
și al bibliotecilor în educația seniorilor de peste 60 de ani  
 

 
Introducere 
 

În ultimul timp a avut loc o dezbatere amplă asupra bătrâneții, îmbătrânirii active și a 

schimbărilor necesare în domeniul socio-economic, al nevoilor de informare, in educație și 

divertisment pentru persoanele de peste 60 de ani. În domeniul cultural, bibliotecile 

implementează o mare varietate de servicii care satisfac astfel de  nevoi. 

De la dezvoltarea competențelor IT (așa-numita alfabetizare digitală) care ajută cursanții în 

vârstă să acceseze informații online, să păstreze legătura cu cei dragi prin retele de socializare 

până la gestionarea noilor tehnici și tehnologii care ne înconjoară, seniorii sunt un grup vizat 

de multe instituții și ONG-uri care dezvoltă programe speciale menite să le îmbunătăţească 

calitatea vieţii. 

În aceste condiții, Biblioteca Publică Județeană “Panait Istrati” din Brăila, Romania oferă 

sprijin seniorilor pentru a le permite să se bucure de beneficiile incluziunii digitale, sociale și 

culturale. 

 

Activități educaționale pentru vârstnici oferite de biblioteca publică în 

colaborare  cu ONG-uri și centre culturale 
 

Comunicare - De-a lungul anilor biblioteca a lucrat cu un număr mare de ONG-uri  

și a dezvoltat împreună cu acestea activități de comunicare în grup, de împărtășire a 

experienței de viață, de terapie ocupațională, dans, teatru, sesiuni de informare pe probleme de 

sănătate, audiții muzicale și vizionare de filme, ateliere de psihologie, grupuri de sprijin 

pentru dependenți și persoane afectate de boli grave, povestiri digitale, cursuri de limbi 

străine. 

 

Socializare - Ne bucurăm că seniorii răspund invitațiilor noastre de a participa la evenimente 

culturale precum: lansarea de carte, întâlniri cu scriitori, expoziții de documentare, expoziții 

de pictură, festivaluri, târguri de carte și cafenele literare. Există un mare interes din partea lor 

pentru astfel de evenimente. Când află despre acestea din media generală sau de pe retelele 

sociale, se invită unul pe celalalt  și participă activ punând întrebări, bucurându-se să 

socializeze, plecând cu dorința de a reveni în spațiul bibliotecii. 

 

Divertisment - Cea mai plăcută activitate este de departe Dance Club 60+, unde seniorii sunt 

invitați la o „gustare” bună de distracție, socializare și un strop de sănătate prin mișcare. Se 

întâlnesc de două ori pe săptămână. Mai întâi repetă și organizează spectacole dintr-un 

repertoriu bogat de dansuri moderne, clasice și tradiționale. 
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Expresie artistică - Grupul de teatru „Ambitiosii”, a fost înființat în 2010 și coordonat de 

bibliotecă. Proiectul a fost preluat de alte biblioteci judeţene, cu succes deosebit la pensionari. 

Ei se întâlnesc săptămânal și repetă piese pe care le prezinta unui public mai larg și participă 

la festivaluri de teatru de amatori. 

 

Comunicare transgenerațională – „Biblio-amici for grannies” – este un proiect care se 

dezvoltă sub sloganul „și ei sunt ai noștri”. Biblioteca este parteneră cu asociația „ART 

THERAPIE. CES.AU” și se adresează nevoilor bătrânilor care locuiesc într-o camin numit 

„Sf. Petru și Pavel”. 

 

Socializare și dezvoltare - Programul este menit să îmbunătățească calitatea vieții, să 

stimuleze capacitățile cognitive și ocupaționale, construind relații strânse între seniori prin 

găsirea unor modalități de a-i face să se simtă utili. Dezbateri literare, vizionare de filme, 

realizarea de obiecte artizanale au fost organizate cu grupuri mai mici sau mai mari. 

 

Dezvoltarea încrederii in sine și educația pentru sănătate - În colaborare cu Departamentul 

Județean Sport și cu cluburi sportive, biblioteca organizează anual Ziua Campionilor pentru a 

promova pe cei mai buni și mai populari campioni din întreaga lume. Sportivii în vârstă își 

împărtășesc poveștile de succes pentru a-i încuraja pe tineri să practice sport și să trăiască o 

viață sănătoasă. 

 

Ateliere - Începând cu anul 2018, Biblioteca Județeană Brăila găzduiește numeroase ateliere 

sub titlul “Discuție cu terapeutul”  unde au fost abordate teme de interes pentru publicul larg, 

precum atentia si tehnicile de relaxare. Seniorii au propus noi teme de discuție, în timp ce 

terapeutul a răspuns întrebărilor venite din public, în special referitoare la managementul 

degenerării sănătății sau diferențele de mentalitate între generații. 

 

Grup de sprijin - Există un program intitulat „Eu, tu, noi și cancerul” care a facilitat crearea 

unui grup de sprijin pentru persoanele diagnosticate cu cancer, respectiv grupuri de sprijin 

pentru familiile acestora. Proiectul oferă persoanelor bolnave oportunitatea de a se integra 

într-o comunitate cu interese și preocupări similare – să descopere un mediu sigur pentru a-și 

exprima adevăratul sine, să descopere impactul emoțiilor asupra sănătății lor, să învețe povești 

diferite și totuși experiențe personale similare, să exploreze tehnici de autodescoperire, să afle 

efectele semnificative ale relaxării și detașării și să facă primii pași în transformarea propriei 

vieți. 

 

„Un festival al tradițiilor populare” a reprezentat un prilej de celebrare a bluzei tradiționale 

românești, iar publicul larg a fost invitat la spectacole, expoziții, ateliere, recitaluri, dansuri 

folclorice în strânsă legătură cu portul tradițional, cu tradiții și obiceiuri reînviate și 

promovate. Membrii Uniunii pentru Solidaritatea Pensionarilor din Brăila au folosit locația 

bibliotecii pentru un eveniment intitulat „Vorbim despre tradiții”. Au purtat costume 

tradiționale, bătrânii și-au spus poveștile din viața satului timp de 2 ore la o ceașcă de cafea. 
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NICIODATĂ SINGUR - o serie de sesiuni de informare și prevenire axate pe AVC, diabet și 

alte boli ale bătrânilor au fost găzduite de bibliotecă și dezvoltate de asociația „Never alone- 

Prietenii vârstnicilor” din București. În România, fiecare 2 bătrâni se simte singur și izolat. 

Împreună cu cei 200 de voluntari ai lor, asociația organizează vizite sociale și pentru sprijin 

practic pentru a-i ajuta pe seniori la cumpărături și la vizita la medic. De asemenea, ei 

organizează vizite la căminele de bătrâni. Astfel de activități energizează persoanele în vârstă 

din punct de vedere mental, fizic, dar mai ales emoțional. 

 

ALFABETIZAREA DIGITALĂ PENTRU SENIORI - îi face pe seniori să descopere 

lumea computerelor și secretele telefoanelor mobile în timpul seriilor de sesiuni săptămânale 

ca activitate de învățare non-formală pentru persoanele defavorizate. Bibliotecarii 

coordonează sesiunile. 

 

„Digital stories worshops” – este o modalitate modernă de a aduce în atenția publicului 

valoarea patrimonială a memoriei colective, participanții împărtășind povești de viață, fapte și 

cifre aduse publicului larg sub formă de videoclipuri protejate prin drepturi de autor. Toate 

poveștile, subtitrate în limba engleză, au fost încărcate pe o platformă pentru a fi văzute în 

toată lumea. A fost atractiv atât pentru tineri, cât și pentru seniori. 

 

Asociația Națională a Bibliotecilor a organizat expoziția „Bibliotecă la puterea 3 - seniori și 

biblioteci” care a adus în prim-plan acțiunile dedicate seniorilor și programele de bibliotecă. 

De la evenimente cu cărți și vizite ale bibliotecarilor la caminele de bătrâni, la activități 

muzicale recreative, fotografiile arată bucuria și grija bibliotecarilor de a lucra cu vârstnicii. 

Cele de mai sus sunt doar câteva exemple de evenimente dedicate seniorilor. Multe biblioteci 

din toată țara dezvoltă activități similare. Bibliotecarii își împărtășesc experiența și noile 

practici, lucrează împreună pentru succesul lor și pentru a oferi comunității servicii moderne 

adaptate zilelor noastre. 

10 august 2021, Biblioteca Publică Județeană „Panait Istrati” 

Viorica Alexandru EN/Laura Caplea RO 
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Studiu de caz 1 - Povești din băltile dunărene  în anii '50 
 

Țara  

în care a fost implementată practica 
România 

1. Titlu 

Povești din băltile dunărene  în anii '50 

 

2. Tipul practicii 

Eveniment educațional – bazat pe mărturii din viața personală 

 

3. Obiectivele instruirii 

- dezvoltarea stimei de sine și a încrederii în sine 

- dezvoltarea abilitatilor de comunicare  cu o varietate de membri ai publicului 

4. Descrierea practicii  

Organizata în comun de ONG-ul nostru și Biblioteca Publică Județeană Brăila, 

evenimentul educațional se bazează pe mărturii din viața personală și include: 

- prezentarea autoarei, o doamnă în vârstă de 70 de ani, unui public de aproximativ 100 

de seniori și studenți; 

- o scurtă prezentare a povestirilor publicate de autoare, de către editura, ONG-ul 

coordonator; 

- opinia unui critic literar; 

- autoarea lectureaza  în fața publicului una dintre poveștile de suflet; 

- un vorbitor prezinta detalii despre perioada istorică specifică abordată de autoare; 

- un elev citește una dintre poeziile incluse în carte, adresează întrebări autorului și 

invită colegii la comentarii și întrebări; 

- publicul este invitat să comenteze, să pună întrebări și să împărtășească propria 

experiență de viață din zonă în anii '50. 

Prin aceasta am încercat să oferim o oarecare ușurare emoțională și un mediu pentru 

autor și însoțitori de a împărtăși experiența, cunoștințele și emoțiile din anii '50, o 

perioadă de confuzie cu un impact dur până în zilele noastre. Am răspuns solicitărilor 

membrilor în vârstă și ale cititorilor bibliotecii . 

 

Exerciții 

- Citire și ascultare 

- Povestire 

- Rememorarea istoriei locului 

- Schimb de opinii 

 

Metodologie  

Pentru ca evenimentul educațional să-și îndeplinească obiectivele ne-am asigurat că: 

- a fost disponibil un program detaliat, un moderator priceput la coordonarea si 

desfășurarea evenimentului, la respectarea timpului și a subiectului; 

- publicul a fost în principal în jurul vârstei autorului (70) cu experiență de viață în 

mai mult sau mai puțin aceeași zonă geografică (Baltile Brailei)pentru a permite 

o baza comuna de comunicare; 
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- nivelul de educație al participantilor  a variat de la nivel scăzut  până la cel 

academic pentru a permite creșterea stimei de sine acolo unde este necesar, si 

dorinta de progres, o varietate de contribuții la schimbul de opinii și învățarea 

prin ascultare; 

- prezentarea publicației s-a axat mai detaliat pe poveștile din copilăria și tinerețea 

autorului într-o familie de ranger care trăiește o viață de nomad în pădurile și 

zonele baltilor dunărene  în anii '50 pentru a stârni emoții și a menține interesul 

publicului; 

- publicul mai tânăr a fost implicat invitând un elev să citească o poezie din 

publicatie și să-i atragă pe cei de vârsta sa într-o discuție pentru o scurtă 

perioadă; 

- un număr de însoțitori au primit cuvântul pentru câteva minute pentru a 

împărtăși o experiență personală, a pune întrebări sau a comenta experiența 

autoarei; 

- un vorbitor expert a informat audiența despre perioada istorică și problemele 

geografice; 

- publicului i s-a înmânat o copie a broșurii pentru a urmări textul în timp ce 

autoarea citea, ajutându-i astfel să pună întrebări; 

- un  critic literar și-a expus opinia despre poveștile care au sporit stima de sine a 

autoarei și atenția publicului. 

 

5. Grup țintă adresat 

60+ dar nu exclusiv 

 

6. Durata cursului și activitățile ulterioare, dacă există  

2 ore 

7. Materiale/resurse necesare 

Broșură, 100 de exemplare 

Microfon și cameră, videoproiector și conexiune la internet. 

 

8. Impactul practicii 

300 de exemplare au fost distribuite la cerere unor participanti la o serie de evenimente 

organizate la biblioteca publică și membrilor Asociației Profesorilor Pensionari; 

alți 2 seniori din domeniul economic și militar au solicitat sprijin similar pentru 

pregătirea și lansarea poveștilor lor din perioada de după război; 

asociația a avut ocazia să-și exerseze propria expertiză în activitatea editoriala si 

organizarea de evenimente și a trezit interesul pentru activitățile sale în comunitatea 

seniorilor. 

 

9. Numele inițiatorului (organizație/autor/formator) 

Initiativa Cetatenilor Seniori, Viorica Alexandru si prof.  Georgiana Troia 

10. Social media: https://brailachirei.wordpress.com/2011/11/10/%e2%80%9dintamplari-

de-la-dunare%e2%80%9d-amintiri-culese-intr-o-carte-de-vasilica-stamate /  

 

 

https://brailachirei.wordpress.com/2011/11/10/%e2%80%9dintamplari-de-la-dunare%e2%80%9d-amintiri-culese-intr-o-carte-de-vasilica-stamate/
https://brailachirei.wordpress.com/2011/11/10/%e2%80%9dintamplari-de-la-dunare%e2%80%9d-amintiri-culese-intr-o-carte-de-vasilica-stamate/
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Studiu de caz 2 - HOPE Antiplastic cu Ecologos 
 

Țara  

în care a fost implementată practica 
România 

1. Titlu 

HOPE Antiplastic cu Ecologos 

 

2. Tipul practicii 

Workshop, parte a proiectului Erasmus+ Hands on Plastic Education , 2018  

 

3. Obiectivele instruirii 

-să combinăm expertiza și experiența de lucru a organizației noastre, a ONG-urilor de 

mediu și a resurselor bibliotecii în ateliere educaționale; 

-să folosească metode interactive de învățare pentru creșterea gradului de conștientizare 

cu privire la poluarea mediului din apropiere; 

-să înarmeze participanții la evenimente ecologice cu cunoștințe și înțelegere specifice. 

 

4. Descrierea practicii 

Seniorii din organizatie și-au folosit experiența pentru a proiecta  un atelier pentru 

participanții la Festivalul anual Antiplastic legat de Săptămâna Verde a UE. Un ONG a 

fost selectat pentru a susține atelierul într-o manieră interactivă și a fost implicată 

biblioteca publică locală pentru locație, echipament video și audio, conexiune la internet 

și computer. Atelierul a făcut parte dintr-un proiect Erasmus+, în timp ce Festivalul face 

parte din politica UE de promovare a atitudinii antiplastic. Participanții selectați de 

organizația de seniori au fost studenți și profesori pentru a fi introduși atât în eco-

conținut, cât și în eco-activism.  

 

Exerciții 

Demonstrație  a  poluarii Dunării într-un vas de sticlă 

Activitate in cerc - să ne cunoaștem  

Lucru în grupuri mici- clasificarea poluantilor 

Lucru în grupuri mici - identificarea daunelor cauzate de poluanți 

Lucru în grupuri mici - schimb de opinii cu privire la reducerea daunelor și a poluanților 

Prezentari ale liderilor de grup - rezumat poluanti- daune si solutii de reducere a poluarii  

 

Metodologie  

Acesta a fost un atelier interactiv Ecologos susținut de personalul Asociației SNK din 

București. Doi formatori au coordonat demonstrația, exercițiile și participarea a 50 de 

elevi și profesori.  

Cursanții au făcut exerciții în grupuri mici de 10, fiecare având un lider. Liderii au 

prezentat rezultatele audienței la sfârșitul exercițiului. 

Exercițiile au fost menite să hrănească creativitatea și înțelegerea participanților la 

activitățile Festivalului Antiplastic, în special concursul de discurs public și cele de 

postere din cadrul Săptămânii Verzi a UE care acoperă poluarea cu plastic. 

Seniorii au avut un rol de expert în proiectarea șirului de evenimente educaționale, 

identificarea și selectarea ONG-urilor experte și implicarea bibliotecii în consecință în 
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Festivalul Antiplastic. 

5. Grup țintă adresat 

Elevi si profesori 

6. Durata cursului și activitățile ulterioare, dacă există  

5,5 ore. În fiecare an, noi grupuri de participanți la Săptămâna Verde a UE îl pot folosi 

prin intermediul bibliotecii sau al colegiilor partenere. 

 

7. Materiale/resurse necesare 

Rechizite, flipchart, pixuri, etichete de nume, bila de sticla pentru experimentul de 

poluare a Dunarii, laptop, conexiune la internet 

 

8. Impactul practicii 

Participanții au putut să-și folosească înțelegerea despre poluarea cu plastic în pregătirea 

discursurilor lor pentru concursurile de vorbire în public sau în proiectarea unui poster 

pentru expoziția și concursul de postere. 

S-a consolidat legătura dintre bibliotecă și Inițiativa. 

Participanții de la colegii s-au apropiat de bibliotecă. 

Seniorii din organizație au devenit mai încrezători pe măsură ce își foloseau culegerea 

de informații, comunicarea, planificarea și expertiza organizațională și experiența de 

viață în acest caz deosebit de complex. 

 

9. Numele inițiatorului (organizație/autor/formator) 

Initiativa Cetatenilor Seniori, Viorica Alexandru, Aura Ion, Braila , Romania 

10. Rețelele de socializare 

https://www.facebook.com/events/1988441614748260/?acontext=%7B%22event_action

_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D  

 

 

Studiu de caz 3 – Dezvoltarea deprinderilor cetățenilor seniori pentru 
îmbătrânire activă 
 

Țara  

în care a fost implementată practica 
România 

1. Titlu 

Dezvoltarea deprinderilor  cetățenilor seniori pentru îmbătrânirea activă – munca 

de voluntariat cu tinerii 

 

2. Tipul de practică – Atelier  

 

3. Obiectivele instruirii 

- Conștientizarea formatorilor cu privire la avantajele și dezavantajele implicării 

seniorilor ca voluntari; 

- echiparea formatorilor voluntari seniori cu cunostinte necesare lucrului cu tinerii; 

- conștientizarea abilităților sociale necesare seniorilor și tinerilor pentru a se 

angaja într-o cauza comuna 

4. Descrierea practicii 

Atelierul este dedicat formatorilor de voluntari seniori care să se implice în organizarea 

https://www.facebook.com/events/1988441614748260/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1988441614748260/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
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unei competiții foto a studenților cu accent pe animale de companie dar și fără stăpân în 

comunitate. Atelierul a fost împărțit în 3 părți: una a prezentat avantajele și 

dezavantajele implicării seniorilor ca voluntari; cea de a doua  a inclus sfaturi despre 

lucrul cu tinerii; a treia a detaliat abilitățile sociale necesare seniorilor pentru a se 

implica în îngrijirea animalelor fără stăpân în beneficiul comunității alaturi de tineri. 

Locul de desfășurare este o sală de conferințe la biblioteca publică. Participanții sunt 8 

profesori de colegiu aproape de pensionare selectați pentru a lucra cu 12 voluntari 

seniori. Atelierul face parte din proiectul UE Grundtvig -  Empowerment of Senior 

Citizens  for Active Aging  

  

Metodologie  

Un kit pentru voluntarii seniori care lucrează cu tinerii produs în cadrul proiectului a 

fost prezentat pe scurt participanților. Fiecare dintre cele 3 părți ale atelierului s-a 

desfășurat interactiv, astfel încât la final cursanții să-și descopere ei înșiși avantajele și 

dezavantajele implicării seniorilor ca voluntari; cum să lucrezi cu tinerii în pregătirea 

unui concurs de fotografie; ce aptitudini și cunoștințe sociale sunt necesare seniorilor 

pentru a se implica în activitatea specifică a comunității prin voluntariat alaturi de tineri. 

Cele 3 părți cu o durată totala de 6 ore sunt urmate de teme pe o perioadă de 10 zile și 

de 3 întâlniri de evaluare  a temelor în perioada menționată. 

5. Grup țintă adresat 

Formatori din  colegii înainte de pensionare 

6. Durata cursului și activitățile ulterioare, dacă există 

Durata atelierului este de 6 ore și 10 zile de teme, inclusiv 3 întâlniri față în față pentru 

evaluarea temelor. 

7. Materiale/resurse necesare 

Locație la biblioteca publică județeană, computer și conexiune la internet pentru 

informații, flipchart și hârtie pentru a rezuma lucrarea interactivă, tipărirea trusei de 

instrumente, câte un exemplar pentru fiecare participant. Cele 3 teme si evaluarile au 

avut loc la colegiile partenere in laboratoarele IT. 

8. Impactul practicii 

La sfârșitul atelierului, formatorii și cursanții au putut să vadă care este capacitatea lor 

de a se implica ca voluntari care lucrează cu tinerii, cât de pregătiți sunt voluntarii 

seniori să împărtășească cunostinte, care sunt atuurile lor reale, cat de conștienți devin 

de nevoile de dezvoltare ale tinerilor si de linia de abordare generala . Sfat : “ evitați 

adultismul care duce la neparticiparea tinerilor”. 

  

9. Numele inițiatorului (organizație/autor/formator) 

Asociatia Initiativa Cetatenilor Seniori 

10 Link site: https://seniorempowerment.blogspot.com/2014/06/braila-day-1.html  

Social media: 

https://www.facebook.com/groups/InitiativaCetatenilorSeniori/permalink/44654346401

57145  

 

 

 

https://seniorempowerment.blogspot.com/2014/06/braila-day-1.html
https://www.facebook.com/groups/InitiativaCetatenilorSeniori/permalink/4465434640157145
https://www.facebook.com/groups/InitiativaCetatenilorSeniori/permalink/4465434640157145
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Activități culturale și dezvoltarea abilitatilor 
soft în beneficiul seniorilor 

 

Introducere 
 

Bătrânii din Bulgaria sunt de obicei singuri și se confruntă cu dificultăți financiare. Le lipsește 

atenția și înțelegerea și sunt excluși social. Bunele practici pe care le aplicăm sunt axate pe 

integrarea lor în societate. 

 

1. Interviurile biografice îi ajută să se simtă importanți, auziți, să depășească unele bariere 

interne. Acesta nu este un interviu jurnalistic, ci doar o conversație umană fără a întrerupe 

persoana care vorbește. Ascultarea activă și păstrarea fluxului de amintiri sunt cele mai 

importante aspecte. 

 

2. Metoda ”casei de pâine” este binecunoscută și aplicată în întreaga Europă și în afara ei și 

este foarte eficientă pentru legarea prieteniilor, relaxare și provocări artistice. 

În cadrul proiectului BREAD BASD a participat la un proiect transfrontalier localizat in satul 

Lobosh . Pensionarii, orfanii și persoanele cu mai puține oportunități deja sărbătoresc de 8 ani 

mari aniversari,   zile de naștere și comunică cu prieteni noi. 

 

3. Imaginează-ți că ești obosit, adult și memoria ta nu este bună. Dar ai nevoie sau iti place o 

limbă străină. Poți să înveți și să te relaxezi, să-ți faci prieteni și să te simți fericit. Aceasta 

este metoda bulgară suggestopedia . Nu este ceva nou, ci ceva precum un aur vechi. 

Capodoperele clasice atent selectate din domeniul muzicii, literaturii și artelor plastice, 

împreună cu estetica generală a amenajării spațiului, facilitează crearea unui mediu plăcut, 

calm și armonios, total lipsit de stres. Arta sugestivă inspiră cursanții, îi ajută la dobândirea de 

noi cunoștințe și încurajează relațiile etice în cadrul grupului. 

Toate metodele sprijină seniorii sa traiasca starea de bine. 
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Studiu de caz 4 - Interviuri biografice-narative 
 

Țara  

în care a fost implementată practica 
Bulgaria 

1. Titlu 

Interviuri biografice-narative 

2. Tipul de practică – eveniment educațional 

3. Obiectivele instruirii 

Interviurile biografice constau in  invitarea oameni lor la aceste sesiuni pentru a-i 

apropia unul de celălalt și pentru a aprofunda înțelegerea celeilalte părți stand împreună 

și povestind. Numai în acest fel, diferențele și instrainarea vor fi eliminate odată pentru 

totdeauna; se pot reduce prejudecățile dintre diferitele grupuri etnice; se poate 

recunoaste diversitatea grupurilor etnice individuale; pot fi intelesi mai profund  

oamenii și diferitele lor situații de viață; se pot sparge stereotipurile de grup;  

toate conducand la dezvoltarea și aprofundarea empatiei. 

 

4. Descrierea practicii 

Condițiile activității sau evenimentului: toți participanții sunt împărțiți în grupuri, iar 

unele grupuri părăsesc sala de lucru pentru a nu fi deranjați de celelalte grupuri. 

 

Metodologie  

Scurtă descriere a activității sau evenimentului: una-două persoane își spun poveștile de 

viață. Detaliile poveștilor lor nu vor fi dezvăluite conform dorințelor ambilor 

intervievați. Moderatorul este responsabil să se asigure că participanții respectă regulile 

acestei metode. El/ea ține sub control întreg parcursul evenimentului, în termeni verbali, 

mimici și gestuali. În situații emoționale, el/ea trebuie să ia decizii rapide cu privire la 

modul de a gestiona situația. Pentru a îndeplini aceste sarcini, este important ca el/ea să 

aibă empatie pentru fiecare participant și să asculte cu atenție poveștile lor individuale. 

 

5. Grup țintă adresat 

Grup țintă (sau grupuri) Interviuri biografice-narative cu persoane în vârstă 

6. Durata cursului și activitățile ulterioare, dacă este cazul  

Întregul exercițiu a durat o oră. 

7. Materiale/resurse necesare 

Echipament pentru activitatea sau eveniment; locul de desfășurare – săli disponibile 

pentru lucru în grupuri mici, in care cele trei grupuri  nu se deranjează reciproc. 

 

8. Impactul practicii 

De obicei, se pune o singură întrebare și oamenii sunt lăsați să vorbească orice le place, 

fără întrerupere. Metoda este bună pentru incluziunea socială și sprijinirea persoanelor 

singuratice, dar este și un instrument prin care înțelepciunea vârstei a treia se transferată 

tinerilor - bătrânii își transmit mesajele generației următoare.  

Poveștile de viață ale persoanelor în vârstă sunt foarte emoționante în anumite momente 

și pot duce la sfârșitul brusc al interviului. Soluție: intervievatul trebuie să se simtă 

confortabil și în siguranță în timp ce își spune povestea; prin urmare, se recomandă 

câteva activități de relaxare și de cunoaștere. Deschiderea ușilor și intrarea în camera de 

interviu poate cauza întreruperi ale interviurilor. 
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9. Numele inițiatorului (organizație/autor/formator) 

BASD 

10. Link site: www.balkanagency.org 

Link social media: https://www.facebook.com/BalKanAgencYforSustainableDevelopMent 

 

 

 

Studiu de caz 5 - Metodologia “Casa Pâinii” 
 

Țara  

în care a fost implementată practica 
Bulgaria 

1. Titlu 

Metodologia “Casa Pâinii” – Brutaria  

2. Tipul de practică – atelier 

3. Obiectivele instruirii 

Democratizarea conceptului și modelului „casa culturii”.  

Bread Movement ajuta la conectarea acestor rețele izolate și de a le întari pentru a 

reînvia principiile lor fondatoare și pentru a-și atinge întregul potențial ca motoare ale 

transformărilor sociale creative. 

“Casa pâinii” va oferi o experiență incitantă și stimulatoare, care dezvăluie creativitatea 

fiecărei persoane, inspirată dezvoltarea în atmosfera unică a căldurii : cuptorul 

tradițional pe lemne, senzația mătăsoasă a făinii, ritmul frământării aluatului și aroma de 

coacere a pâinii. 

 

4. Descrierea practicii 

 

Toți participanții sunt împărțiți în grupuri, iar unele grupuri părăsesc sala de lucru 

pentru a nu fi deranjați de celelalte grupuri. 

 

Exerciții – Facerea în comun a pâinii 

 

Metodologie – Învățând prin practica, bucurându-se. 

A face pâine, a face prieteni, a face arte. 

Ei fac împreună pâine. Decorează-l. Realizarea artefactelor: modeleaza aluatul. 

După copt, împart propria pâine cu alții. 

 

Metodologie  

Rețeaua globală de arte comunitare: facerea painii. 

Este o formă de artă universală atractivă pentru toți oamenii – se poate face pâine 

într-un grup, ceea ce nu necesită niciun talent special, educație, capacități fizice, nici 

măcar competențe lingvistice pentru imigranți. Casa Painii  este punctul central al 

evenimentelor colective care combină mâncarea cu arta, educația și forumul de 

discuții și inițiative civice deschise publicului din diferite comunități, depășind 

bariera cartierului. Prepararea pâinii are componente culturale, nutriționale și de 

educație pentru mediu, în acelasi timp conectand oameni din medii diverse. 
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5. Grup țintă adresat 

Grupul (sau grupurile) țintă de orice vârstă, intergenerațional/e – seniori, pensionari 

singuri. O bună practică este abordarea intergenerațională – implicarea copiilor orfani 

sau foarte săraci în pregătirea pâinii pentru marile sărbători religioase de Crăciun și 

Paște . 

 

 

6. Durata cursului și activitățile ulterioare, dacă este cazul  

 2-3 ore 

Întâlniri regulate pentru a face împreună pâine și arte – după marile sărbători religioase. 

7. Materiale/resurse necesare 

- Echipament pentru activitate sau eveniment. Instrumente și activități interactive 

- Atingerea, împrietenirea cu făina - timpul pentru idei - Brainstorming 

- Screening - combinarea tematică a propunerilor 

- Adăugați drojdie, sare și zahăr – liderul oferă comentarii critice asupra 

contrapunctului propus pentru a provoca noi idei 

- Adăugați apă încet frământând lent, fără nicio graba  

- Plasați temele comune aduse in grup 

- Lăsați aluatul să doarmă - aproximativ 1 oră - ideile să se maturizeze și să aibă 

șansa de sustenabilitate 

- Condiții de desfășurare a activității sau evenimentului – 2 săli, o masă, un 

aragaz, făină, sare, apă. 
 

8. Impactul practicii 

Terapia cu PÂINE; dragoste și schimb de energie; abordare ecologică - construirea păcii 

; „Pâine și trandafiri” - poezie și scriere creativă;  Pâine și dans - transformare socială ; 

creşterea capitalului social în comunităţi ; și întărirea spiritului civic . 

 

Feedback în urma activității sau evenimentului: când oamenii împart hrana, este foarte 

probabil să stabilească pacea și cooperarea . A crea, nu a consuma pasiv, pâinea și arta 

inspiră încrederea că există soluții creative pentru orice problemă și că problemele nu 

sunt atât de grave pe cât s-a imaginat. Experiențele tactile și gustative (fabricarea pâinii 

stimulează toate cele cinci simțuri!); dezvoltă anumite părți ale creierului, așa cum au 

fost studiate de psihologi, ceea ce face pe cineva să perceapă lumea diferit și să pună 

întrebări mai profunde, critice: „De unde vine mâncarea și de ce? Cum îmi tratez corpul 

și ce alte alimente – intelectuale și spirituale – imi trebuie pentru o viață plină de sens?” 

Participanții se simt relaxați în măsura în care atingerea aluatului aduce ameliorarea 

stresului. Întâlnesc oameni noi, învață noi abilități pentru a crea artefacte din aluat de 

sare – bijuterii etc. 

 

9. Numele inițiatorului (organizație/autor/formator) 

Nadejda Savova-Grigorova 

Rețeaua Caselor de Pâine 

Rețeaua Caselor de Pâine reunește proiecte comunitare artistice și culinare la nivel 

internațional ; www.breadhousesnetwork.org , este rețeaua de centre de arte culinare-

culturale din cadrul Consiliului Internațional pentru Centre Culturale la nivel mondial. 

 

10. Link-ul: www.breadhousesnetwork.org 

Link social media: https://www.facebook.com/BreadHousesNetwork 

http://www.breadhousesnetwork.org/
http://www.breadhousesnetwork.org/
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Studiu de caz 6 - Suggestopedia. Învățând din inimă  
 

Țara  

în care a fost implementată practica 
Bulgaria 

1. Titlu 

Sugestopedie. Învățând din inimă 

 

2. Tipul de practică - curs 

3. Obiectivele instruirii 

Învățarea limbilor străine cu ușurință 

4. Descrierea practicii 

Exerciții 

Termenul a fost inventat și publicat pentru prima dată în bulgară în 1965 și în engleză în 

1967. Suggestopedia a fost fondată în anii '70 de profesorul Lozanov și a fost 

recunoscută la sfârșitul anilor '70 de un grup internațional de experți UNESCO.  

Elevii dansează, cântă, se joacă și se distrează în timp ce învață, așa cum fac copiii. Aici 

orice este posibil 

Metodologie  

Cele șapte legi ale sugestiopediei 

Dragoste. Dragoste față de persoană; Libertate. Suggestopedia nu impune, sugerează; 

stimularea oamenilor și stimularea manifestării propriilor rezerve; „Cu cât este mai 

mare încărcarea memoriei, cu atât rezultatele sunt mai bune”, Connection Global – 

Partial, Partial – Global, Partial through Global; Raportul de Aur ne poate ajuta să 

învățăm fără oboseală. Reprezentarea sa matematică este numărul 0,618. Utilizarea artei 

clasice și a esteticii 

5. Grup țintă adresat  
Copiii, la fel ca adulții învață cu un sentiment de dragoste și bucurie; liberul lor arbitru 

este respectat și prețuit. Oamenii sunt capabili să asimileze o cantitate mai mare de 

material de studiu fără nicio oboseală. 

 

6. Durata cursului și activitățile ulterioare, dacă există  

5 săptămâni pentru fiecare nivel 

7. Materiale/resurse necesare 

Un antrenor și o cameră. art. Fiecare are dreptul de a se exprima și de a alege la ce să 

participe, cum să abordeze diferitele activități. Și dimensiunea materialului este mult 

mai mare, deoarece există un design special de curs pentru a utiliza recepția periferică a 

muzicii și a artei clasice în toate formele sale. Spre deosebire de învățarea standard, la 

cursurile de sugestiopedie nu există teme. Nu există repetare a gramaticii plictisitoare și 

nici oboseală. 

8. Impactul practicii 

Învățarea prin metoda sugestiopedică îi face pe oameni fericiți și îi ajută să-și dezlănțuie 

potențialul nesfârșit. Mai mult, îi ajută pe oameni să devină mai buni, mai calmi, mai 

sănătoși, împliniți și versatili. 

Gramatica se învață în contextul diferitelor povești și jocuri, iar oamenii părăsesc cursul 

motivați și relaxați, mai energici și inspirați. Când deschizi ușa visurilor tale și eliberezi 

personalitatea pentru emoții pozitive, bariera lingvistică ar putea fi depășită cu ușurință.  
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9. Numele inițiatorului (organizație/autor/formator) 

Suggestopedia este o metodă de predare, dezvoltată de savantul bulgar profesor Georgi 

Lozanov – medic, psihiatru și fiziolog pe creier. 

10. Link site: https://www.litta.net/ 

Link pentru rețelele sociale: https://www.facebook.com/lozanovinternational 

 

 

 

 

Studiu de caz 7 – Influența terapiei prin dans pentru vârstnici  
și rezultatul incluziunii sociale  
 

 

Țara  

în care a fost implementată practica 
GRECIA 

1. Titlu 

„Influența terapiei prin dans pentru vârstnici și incluziunea sociala” 

 

2. Tipul de practică – Curs 

3. Obiectivele instruirii 

1. Incluziunea socială 

2. Pentru a îmbunătăți echilibrul prin scopul terapiei prin dans și a reduce riscul de 

cădere la femeile în vârstă 

 

 Descrierea practicii 

 

Formarea a inclus 25 de femei cu vârsta cuprinsă între 61 și 74 de ani (în medie 66,4 

ani).  

Femeile au participat la programul de terapie prin dans timp de trei luni, cu trei sesiuni 

de 45 de minute săptămânal. Fiecare sesiune de terapie prin dans a inclus trei părți. 

Prima parte a fost o încălzire de 10 minute, inclusiv antrenamentul unei posturi de dans 

adecvate (exerciții pentru o postură normală a corpului), tehnica de dans lent care 

îmbunătățește în mod egal toate grupele musculare și exerciții de dans-gimnastică. 

 

A doua parte, un antrenament adecvat de 30 de minute, a inclus pașii și figurile de bază 

ale unui dans popular, dans de sală, dans de integrare și dansuri ale națiunilor străine, 

precum și practicarea de coregrafii simple, inclusiv pași, figuri și improvizație de dans 

învățate anterior. . 

 

A treia parte, o pauza de 5 minute, a inclus exerciții de coordonare, echilibru, respirație 

și relaxare. 

Datorită creșterii limitelor de stabilitate induse de terapia de dans, femeile în vârstă pot 

desfășura mai eficient activitățile vieții de zi cu zi, ceea ce le oferă un sentiment mai 

puternic de independență și siguranță. Acest lucru, la rândul său, poate duce la 

îmbunătățirea calității vieții. 
  

5. Grupul țintă adresat femeilor peste 60 de ani 
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6. Durata cursului și activitățile ulterioare, dacă există  

3 luni 

7. Materiale/resurse necesare 

Nu este nevoie 

8. Impactul practicii 

Participarea la cursurile de dans îi protejează pe subiecții mai în vârstă de deteriorarea 

aptitudinii lor fizice, un factor determinant atât pentru echilibrul normal al corpului, cât 

și pentru reducerea riscului de cădere. Femeile din acest studiu au comentat că le-a 

plăcut terapia prin dans și că vor continua această formă de activitate fizică. Atitudinea 

poate proteja femeile în vârstă împotriva tulburărilor de echilibrare și a căderilor în 

viitor. 

Terapia regulată de dans pare a fi o metodă promițătoare pentru îmbunătățirea 

abilităților de echilibrare datorită creșterii limitelor de stabilitate. Prin urmare, această 

formă de activitate fizică, supravegheată de profesioniști calificați, ar trebui 

recomandată femeilor în vârstă, în special celor care au un stil de viață sedentar. 

 

9. Numele inițiatorului (organizație/autor/formator) 

''Epineio'' 
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Cum să utilizați rețelele sociale și internetul într-un 
mod sigur daca aveti peste 60 de ani 
 

 

Introducere 
 

Rețelele de socializare și internetul 

Internetul a devenit o marfă în secolul 21, aproape la fel ca uleiul, cerealele sau zahărul. Este 

ingredientul principal în multe sectoare, cum ar fi finanțele, sănătatea, marketingul, 

divertismentul  sau educația. Internetul este un tip de materie primă sau un cadru în sine, care 

este folosit ca material de construcție pentru o varietate de alte servicii și ecosisteme, care 

evoluează în jurul tău. 

Site-urile de rețele sociale sunt mai populare ca niciodată și au schimbat modul în care 

oamenii folosesc internetul. În plus, rețelele sociale sunt o modalitate excelentă de a păstra 

legătura cu familia, prietenii și de a fi la curent cu cele mai recente știri. Cu toate acestea, este 

important să știți cum să le gestionați într-un mod sigur și să păstrați informațiile personale 

inaccesibile oricui, în afară de dvs. Nu sunt un lucru rău, dar există câteva riscuri de care va 

trebui să fii conștient. 

 

Utilizarea rețelelor sociale și a internetului într-un mod sigur 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

date sursă: ISOC_CI_IFP_IU 
Persoanele cu vârsta de peste 55 de ani folosesc adesea internetul pentru cumpărături, 

activități bancare sau comunicare cu cei dragi. Cu toate acestea, ei uită adesea să se protejeze 

pe ei înșiși și cele mai valoroase lucruri ale lor de trucurile criminalilor cibernetici. În ciuda 

faptului că această grupă de vârstă consideră că este important să aibă programe de securitate 

instalate pe computerele lor, aceștia rămân în urmă în ceea ce privește protecția dispozitivelor 

mobile sau comportamentul sigur pe Internet. De exemplu, ei au dat mai puțină atenție setărilr 

de confidențialitate de pe rețelele de socializare sau din browserele lor în comparație cu alte 

grupe de vârstă. 

De aceea este important ca ei să acorde atenție măsurilor preventive. Pe măsură ce utilizarea 

internetului crește, crește și vulnerabilitatea lor și pot deveni cu ușurință victimele fraudei sau 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/1a84d7ea-0d93-40ff-a7c0-b3b3cfcd62e3?lang=en
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a altor amenințări cibernetice. Lipsa de conștientizare a comportamentului sigur pe Internet, 

împreună cu neștiința de a proteja se împotriva amenințărilor cibernetice, fac din acest grup 

cel mai puțin pregătit pentru pericolele lumii online. 

 

Sfaturi generale pentru a fi în siguranță pe rețelele sociale. Ce spun experții? 

 

PAROLA 

 Utilizați o protecție puternică prin parolă. Cu cât este mai puternic, cu atât va fi mai 

sigur. Asigurați-vă că activați autentificarea în două sensuri pentru a vă asigura că 

contul va este protejat: NU date personale, NU parole obișnuite, NU prea scurte, NU 

suficient de complexe, NU parolă veche, NU aceeași parolă pentru conturile dvs. de 

socializare. 

 Dacă aveți aplicații de social media pe telefon, asigurați-vă că vă protejați cu parolă 

dispozitivul și puneți o parolă pe computer sau laptopuri dacă v-ați conectat la conturi 

de social media. 

OAMENI 

 

 Fii selectiv cu cererile de prietenie. Dacă nu cunoașteți persoana respectivă, nu 

acceptați cererea acesteia. Acest lucru ar putea preveni orice agresiune cibernetică. 

 

DISTRIBUIȚI INFORMAȚII 

 

 Faceți clic pe linkurile partajate de diferite persoane și pagini cu precauție. 

 Fiți atenți la ceea ce distribuiți altora. Nu dezvălui informații personale sensibile, cum 

ar fi adresa de domiciliu, informații financiare, numărul de contact etc. 

 

POLITICI DE CONFIDENTIALITATE 

 

 Familiarizați-vă și înțelegeți politicile de confidențialitate ale diferitelor site-uri web și 

canale de social media pe care le utilizați și asigurați-vă că vă personalizați setările de 

confidențialitate pentru a controla confidențialitatea și ceea ce văd alții. 

ANTIVIRUS 

 

 Protejați-vă computerul instalând software antivirus pentru orice atac rău intenționat. 

Există atacuri în aceste zile care chiar vă fură informațiile salvate sau vă blochează 

fișierele și documentele. De asemenea, asigurați-vă că browserul, sistemul de operare 

și software-ul sunt actualizate. 

PREVENIȚI FURTUL DE IDENTITATE 

 

 PAROLA PUTERNICA 

 NU DISTRIBUIȚI LINK-URI/CLICK NECUNOSCUT 

 PĂSTRAȚI-vă ANTIVIRUSUL LA ZI. 
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CUMPĂRĂRI ONLINE SIGURE 

 

Greșeli comune 

 Greșeala nr. 1: Incercati comercianți necunoscuți 

 Greșeala nr. 2: Urmăriti linkurilor de e-mail necunoscute 

 Greșeala nr. 3: Cumpărături pe site-uri care nu sunt sigure 

 Greșeala nr. 4: Nu folosiți un card de credit 

 Greșeala nr. 5: Cumpărături folosind o conexiune Wi-Fi publică 

 Greșeala nr. 6: Nu vă verificați de două ori comanda 

 Greșeala nr. 7: Distribuiți excesiv informațiile dvs. personale 

 

Studiu de caz 8 – TIC pentru bunăstarea vârstnicilor 
 

Țara  

în care a fost implementată practica 
Spania 

1. Titlu 

TIC pentru bunăstarea persoanelor în vârstă 

2. Tipul practicii 
TIC pentru bunăstarea persoanelor în vârstă este un proiect promovat de Fundación 

Esplai din Galicia și cu ajutorul Xunta de Galicia. 

Este un proiect anual și cu continuitate din 2020. 

Acest proiect oferă metodologii și ateliere cu scopul de a vedea cum se utilizează 

tehnologiile informației și comunicațiilor pentru a crește participarea persoanelor în 

vârstă la viața socială și într-un mod sigur. Pentru a face acest lucru, au creat materiale, 

practici, tehnici și abordări care facilitează învățarea. 

 

Mai jos am descris un atelier de lucru al celor care fac parte din acest proiect. 

3. Obiectivele instruirii 

Promovarea unei vieți demne și independente a personelor  în vârstă, promovarea 

motivației și participarea la acțiuni de formare care promovează îmbătrânirea activă, 

depășirea decalajului tehnologic și diseminarea avantajelor oferite de TIC în accesul la 

resurse și servicii. 

OR Descrierea practicii 

Prin instruire, persoanele în vârstă primesc cunoștințe pentru utilizarea autonomă a noii 

App „SERGAS Móbil”, care permite gestionarea electronică a programărilor în centrul 

de sănătate de referință, precum și obținerea de certificate legate de Covid-19. 

Motivația de a desfășura acest atelier decurge din situația din centrele de sănătate 

derivata din pandemie, situație în care se recomandă mai puțină utilizare a contactuui 

face-to-face în centrele de sănătate pentru persoanele vulnerabile la Covid-19 și unde 

persoanelor în vârstă le este greu sa  obțina o programare prin numărul de telefon de 

referință. Cu toate acestea, utilizarea Aplicației „SERGAS Móbil” permite, în mod 

obișnuit, gestionarea autonomă a procedurilor de bază legate de domeniul sănătății, ceea 
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ce permite promovarea autonomiei personale la vârstnici. 

Exerciții 

Exercițiile care se desfășoară sunt, pe de o parte, înregistrarea datelor de bază în 

Aplicație și, pe de altă parte, solicitarea și/sau anularea unei întâlniri la un profesionist 

din centrul de sănătate. 

 

Metodologie  

Pentru desfășurarea acestor ateliere se folosește metodologia de învățare prin practică, 

prin care persoanele in vârstă învață folosind aplicația în sine. În ciuda faptului că 

atelierele sunt în grup, ele se desfășoară cu un acompaniament aproape individualizat în 

diferiții pași care trebuie parcurși pentru  descoperirea diferitelor funcționalități ale 

Aplicației. Astfel, grupul servește și ca suport pentru insecuritățile și temerile care pot 

apărea la momentul respectiv pentru a învăța cum să folosească acest instrument. 

Sesiunea se încheie cu o evaluare dinamica  în care participanții pot exprima ceea ce au 

simțit și ce au învățat. 

5. Grup țintă adresat 

60+, dar nu exclus 

 

6. Durata cursului și activități ulterioare, dacă există  

Atelierul durează aproximativ 1 oră și 30 de minute. 

7. Materiale/resurse necesare 

Pentru desfășurarea atelierului este necesară o prezentare suport care să arate 

conținuturile ce urmează să fie predate iar participantii să poarte Smartphone-ul și 

cardul de sănătate. 

8. Impactul practicii 

529 de persoane între 2020 și 2021. 

9. Numele inițiatorului (organizație/autor/formator) 

Fundación Esplai. Ciudadanía comprometida 

10. Link site: (opțional) 

https://fundacionesplai.org/e-inclusion/tic-para-el-bienestar-de-las-personas-mayores/ 

Link pentru rețelele de socializare: (opțional) 

@fundacionesplai (Twitter/Instagram) și Fundación Esplai (Facebook) 
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Studiu de caz 9 - Mobilul meu este portofelul meu 
 

Țara  

în care a fost implementată practica 
Spania 

1. Titlu 

Mobilul meu este portofelul meu: plăți securizate cu telefonul mobil (parte a 

programului numit: Alfabetizare digitală pentru vârstnici: reducerea decalajului digital) 

 

2. Tipul de practică - Curs online 

 

3. Obiectivele instruirii 

Acest curs, care face parte dintr-un proiect finanțat de Guvernul Navarrei prin 

„Subvenția pentru proiecte realizate de către catedrele universităților din Navarra. Anul 

2020”, își propune să ofere instruire, instrumente și resurse digitale populației în vârstă, 

pentru a reduce decalajul digital intergenerațional existent și, odată cu acesta, 

inegalitatea de șanse, precum și pentru a permite o îmbătrânire activă și sănătoasă a 

respectivului sector de populație. 

Acesta își propune să servească drept punte între tehnologii și un sector al societății care 

nu este digital nativ, făcându-i pe cei înregistrați să normalizeze utilizarea acestor 

instrumente în viața de zi cu zi, pierzând astfel teama de a le folosi. Se urmărește 

dezvoltarea capacităților tehnologice ale acestui sector specific al populației de a-și 

extinde accesul la cunoaștere și desfășurarea activității sociale în condiții similare cu 

cele ale restului societății, într-o situație în care tehnologia este necesară în viața de zi 

cu zi, precum a dezvăluit pandemia de Covid-19. 

4. Descrierea practicii 

Numerarul intră în desuetudine chiar și atunci când vine vorba de plata unor sume mici. 

Cardurile, la rândul lor, încep să fie cea mai folosită resursă atunci când vine vorba de 

plată, dar de ce să porți diferite carduri în portofel când poți transporta totul pe telefon? 

Plata cu mobilul este la fel ca și plata cu cardul, dar fără a fi nevoie să purtați carduri cu 

dvs. În acest curs vei învăța toate sistemele de plată care pot fi utilizate de pe mobil și 

care fac viața de zi cu zi mai ușoară. 

 

Metodologie 

Conţinut: 

 Portofel Android și Apple Pay 

 Adăugați carduri în portofelul dvs. virtual 

 Efectuați plăți în magazine 

 Aplicații bancare 

 Transferuri 

 Bizzum 

Această activitate permite studentului să participe cu asistență față în față sau asistență 

online directă sau amânată, fără a fi nevoit să meargă la centru. 
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5. Grup țintă adresat 

60+, dar nu exclus 

 

6. Durata cursului și activitățile ulterioare, dacă există  

Durata: 2 ore 

7. Materiale/resurse necesare 

Pentru online: Conexiune la Internet 

8. Impactul practicii 

Nu sunt date (Începutul inițiativei 2020) 

9. Numele inițiatorului (organizație/autor/formator) 

Institutul Național de Ciberseguritate (INCIBE) 

10. Link site: (opțional) 

https://extension.uned.es/actividad/idactividad/23045 

 

 

 

Studiu de caz 10 – Experienta Senior   
 

Țară 

 
Spania 

1. Titlu 

Experiență Senior 

2. Tipul de practică - Cursuri online 

 

Este o campanie de conștientizare care oferă materiale specifice și de instruire concepute 

special pentru acești utilizatori, permițându-le să dobândească noțiunile de bază necesare 

pentru a funcționa cu încredere și în siguranță atunci când navighează pe internet. 

3. Obiectivele instruirii 

 

Când navigăm pe internet sau ne folosim dispozitivele pentru a ne accesa rețelele sociale 

sau alte servicii, ne bucurăm de toate avantajele pe care ni le oferă tehnologia. 

 

Cu toate acestea, fără a fi conștienți de acest lucru, ne putem expune și la numeroase 

amenințări sau situații de risc, cum ar fi infectarea cu virusuri sau furtul conturilor și 

informațiilor noastre. Depinde de noi să facem pasul și să creștem gradul de 

conștientizare, sau să îl ignorăm și să continuăm la cheremul infractorilor cibernetici. 

Înțelegerea elementelor de bază ale securității cibernetice este pe cât de simplă, pe atât 

de interesantă, informează-te și realizează o serie de bune practici. Aceasta este ideea pe 

care se bazează Experienta Senior 

Obiectivul său este de a promova și consolida abilitățile digitale ale utilizatorilor de 

peste 60 de ani cu materiale specifice și de instruire care să le permită să dobândească 

noțiunile de bază necesare pentru a funcționa cu încredere și în siguranță atunci când 

navighează pe internet.În acest nou context de transformare digitală, accelerat de 

pandemie, importanța tehnologiei devine clară, întrucât această perioadă a adus cu ea 

consolidarea noilor obiceiuri digitale. Din acest motiv, se evidențiază nevoia de a-i 

https://extension.uned.es/actividad/idactividad/23045
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învăța pe acești utilizatori să se protejeze de posibilele riscuri la care pot fi expuși atunci 

când folosesc și accesează Internetul. 

 

4. Descrierea practicii 

 

Temele programului sunt împărțite în 8 blocuri, asociate cu principalele amenințări și 

principii de securitate cibernetică care sunt diseminate în mod regulat de INCIBE: 

terminologie de bază în domeniul securității cibernetice; protectia dispozitivului; 

recomandări pentru a naviga pe net în siguranță; gestionarea conturilor și a informațiilor; 

atacuri de inginerie socială; farse și știri false; WhatsApp și rețelele sociale; și, în sfârșit, 

instrucțiuni pentru cumpărarea online. 

 

Metodologie 

Toate blocurile vor avea un test de autodiagnosticare astfel încât utilizatorul să poată 

verifica nivelul de cunoaștere inițială a acestuia, precum și un videoclip introductiv pe 

subiect. De asemenea, vor fi puse la dispoziția cetățenilor diferite resurse, precum 

infografice sau articole, precum și teste . 

În plus, programul va avea un ghid foarte vizual care va cuprinde principalele îndrumări 

de care toți utilizatorii, cu puține cunoștințe de tehnologie sau securitate cibernetică, 

trebuie să țină cont pentru a face o utilizare sigură și corectă a internetului și a noilor 

tehnologii, protejându-și datele și confidențialitatea . 

În plus, vor avea loc patru ateliere online de 60 de minute, cu o abordare practică și 

dinamică pentru ca utilizatorii să-și rezolve îndoielile printr-un expert în domeniu și 

exerciții de verificare a evoluției cunoștințelor dobândite. 

5. Grup țintă adresat 

60+, dar nu exclus 

 

6. Durata cursului și activități ulterioare, dacă există  

autostudiu + ateliere online 

7. Materiale/resurse necesare 

Conexiune la Internet 

8. Impactul practicii 

Nu sunt date (Debutul inițiativei 21.06) 

9. Numele inițiatorului (organizație/autor/formator) 

Institutul Național de Ciberseguritate (INCIBE) 

 

10. Link site: (opțional) 

https://www.osi.es/es/experiencia-senior 

 

Ghid vizual de cibersecuritate: 

https://www.osi.es/sites/default/files/docs/senior/guia_ciberseguridad_para_todos.pdf 

 

 

https://www.osi.es/es/experiencia-senior
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/senior/guia_ciberseguridad_para_todos.pdf


ACTIVI PRIN EDUCAȚIE – MANUAL 28 

Antrenamentul memoriei și exerciții mentale pentru 
elevii în vârstă  
 

Introducere 
Îmbătrânirea populației este o tendință pe termen lung care a început în urmă cu câteva 

decenii în Europa. Această tendință este vizibilă în transformările structurii de vârstă a 

populației și se reflectă într-o pondere în creștere a persoanelor în vârstă, cuplată cu o pondere 

în scădere a persoanelor în vârstă de muncă din totalul populației. 

 

În 2021, mai mult de o cincime (20,8 %) din populația UE avea 65 de ani și peste. Ponderea 

populației cu vârsta de 65 de ani și peste este în creștere în fiecare stat membru al UE, AELS 

și țară candidată. Creșterea din ultimul deceniu variază de la 5,1 pp în Polonia, 3,2 pp în 

Bulgaria, Grecia și România, 2,7 pp în Spania, până la 0,7 pp în Luxemburg (înălțimea cea 

mai scăzută). În ultimul deceniu (2011–2021), a fost observată o creștere de 3 pp pentru UE în 

ansamblu. (vezi Figura 1). În perioada 2021-2100, ponderea populației în vârstă de muncă 

este de așteptat să scadă, în timp ce persoanele în vârstă vor reprezenta probabil o pondere în 

creștere din populația totală: cei cu vârsta de 65 de ani sau peste vor reprezenta 31,3 % din 

populația UE. până în 2100, comparativ cu 20,8 % în 2021. 

 

 
Figura 1 - Creșterea ponderii populației cu vârsta de 65 de ani sau peste între 2011 și 2021 (sursa: Eurostat) 

Pe măsură ce populația îmbătrânește și durata de viata creste, bolile legate de vârstă, cum ar fi 

tulburările de memorie și demența, devin din ce în ce mai frecvente. Mintea are nevoie de 

stimulare constantă și, cu cât își păstrează mai mult eficiența intelectuală, cu atât funcționează 

mai bine în perioada senioratului. 

Eficiența minții tale depinde de tine! 

Creierul este centrul de comandă al întregului organism. Cu toate acestea, conștientizarea 

comună a modului de îngrijire a acestui organ important lasă încă mult de dorit. Avem grijă 

de dietă, de cantitatea potrivită de exerciții fizice și uităm adesea de creier. 

Între timp, ultimii ani demonstrează că creierul nostru are mult mai multe posibilități decât se 

credea chiar și acum douăzeci de ani. Mai mult, potentialul sau poate fi stimulat indiferent de 

varsta. 

Cum să îmbunătățești memoria 

Seniorii care doresc să-și îmbunătățească memoria trebuie să-și amintească câteva reguli. 

Merită să faceți sport în mod regulat, de preferință 20-30 de minute în fiecare zi. 
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Antrenamentul minții nu ar trebui să fie monoton. Ar trebui folosite diverse tehnici și 

instrumente. Nu este suficient să rezolvi sudoku sau cuvinte încrucișate. Sarcinile monotone 

rezolvate pe o bucată de hârtie nu sunt nici captivante, nici motivante. Deci haideți să alegem 

metode mai creative și interactive. Antrenamentul sistematic al minții aduce multe beneficii. 

Antrenamentul memoriei este la fel de important ca o dietă sănătoasă sau exercițiile fizice. 

Făcând exerciții fizice regulate, vei avea grijă de memoria ta și astfel: 

- vei crește potențialul minții tale, 

- imaginația ta va funcționa mai bine, 

- îți va fi mai ușor să asociezi fapte și informații, 

- concentrarea atenției va facilita funcționarea în situații stresante, 

- vei câștiga încredere în tine și vei crește stima de sine. 

 

Antrenamentul memoriei cu utilizarea programelor multimedia 

Programele multimedia interactive selectate corespunzător, în special cele dedicate 

persoanelor în vârstă, sunt perfecte pentru exersarea abilităților minții. Avantajul unor astfel 

de programe față de exercițiile tradiționale este evident. În timpul antrenamentului cu 

programul, progresul participantului este monitorizat în mod continuu și, pe baza analizei, 

este selectat nivelul adecvat de dificultate al exercițiilor. Datorită acestui lucru, vă puteți 

dezvolta constant, iar sarcinile sunt adaptate nevoilor dumneavoastră. Diferitele niveluri de 

dificultate și numeroasele tipuri de sarcini disponibile îți mențin creierul provocat și stimulat 

în mod constant. Când rezolvați sarcini, nu vă antrenați doar memoria și concentrarea, ci și 

gândirea logică și creativă. În același timp, lucrezi la reflexe, perceptivitatea și viteza de luare 

a deciziilor. 

Programele multimedia dedicate antrenării memoriei vă permit, de obicei, să ajustați setările 

după propriile preferințe. Puteți prelungi timpul de răspuns, puteți seta nivelul de dificultate, 

puteți modifica numărul de elemente afișate, puteți ajusta dimensiunea fontului etc. 
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Studiu de caz 11 - Antrenamentul memoriei pentru Seniori   
 

Țară 

 
Polonia 

1. Titlu: Antrenamentul memoriei pentru seniori 

 

2. Tipul de practică - atelier 

3. Obiectivele instruirii 

- Dobândiți și îmbunătățiți abilitățile digitale ale persoanelor de peste 60 de ani 

- Îmbunătățiți capacitatea seniorilor de a folosi computerele și de a nu se teme de 

ele 

- Îmbunătățiți memoria, creativitatea, motivația prin jocuri/exerciții 

- Întărește eficiența minții 

- Promovați îmbătrânirea activă și demnă 

4. Descrierea practicii: 
 

SeniorEdu Academy of Mind este un program destinat în primul rând antrenării 

memoriei și concentrării pe termen lung și monitorizării rezultatelor antrenamentului. 

Atunci când predați unor oameni de vârstă înaintată, ajutati în mod semnificativ la 

stăpânirea mai bună a capacității de a lucra cu un computer. Majoritatea exercițiilor sunt 

inițial solicitante cu privire la arta de a lucra cu un mouse de computer. Prin stăpânirea 

acestui tip de exercițiu, cursanții dobândesc o capacitate mai bună de a controla 

computerul. În general, acest lucru a contribuit la îmbunătățirea percepției sociale a 

seniorilor în tehnologia modernă. 

Majoritatea exercițiilor se concentrează pe îmbunătățirea memoriei vizuale și a atenției , 

unele dintre ele antrenează capacitatea de a percepe anumite elemente și extragerea lor 

din fundal și capacitatea de a gândi logic. Exercițiile de citire rapidă permit 

îmbunătățirea abilităților legate de memorarea unui text . În general, atelierul ajută la 

îmbunătățirea abilităților digitale ale cursanților seniori și, de asemenea, a fost un prim 

pas în procesul de îmbunătățire a memoriei și a concentrării. 

În timpul antrenamentului cu programul, progresul participantului este monitorizat în 

mod continuu și, pe baza analizei, este selectat nivelul adecvat de dificultate al 

exercițiilor. 

Metodologie 

- „Learning by doing” - participanții pot încerca ei înșiși cât mai multe și pot opera 

singuri dispozitivele. 

- Metoda de invatare activa 

- Sprijin al concentrării, atenției și antrenării minții 

5. Grup țintă vizat: cetățeni peste 60 de ani 

6. Durata cursului și activități ulterioare, dacă există  

3 -6 ore (cu posibilitate de continuitate) 

7. Materiale/resurse necesare 

- Spatiu de intalnire si de lucru 

- Echipament tehnic: calculatoare cu Program SeniorEdu, proiector, 

- Suport tehnic si personal 

8. Impactul practicii 

Atelierul a contribuit la îmbunătățirea abilităților digitale ale cursanților seniori și, de 

asemenea, a fost un prim pas în procesul de îmbunătățire a memoriei și a concentrării. 

Faptul că seniorii sunt educați atât în munca la calculator și în același timp își 
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antrenează memoria ajută la îmbunătățirea încrederii în sine și la o mai bună orientare 

într-o lume în schimbare rapidă. 

 

9. Numele inițiatorului/formatorului 

Fundacja Edukacja i Media 

 

 

 

Studiu de caz 12 - Amintiri pentru viitor   

Țara  

în care a fost implementată practica 
România 

1. Titlu 

Amintiri pentru viitor – 2022  

 

2. Tipul practicii 

Sesiuni de  învățare partajata pentru seniori ca păstrători ai patrimoniului, educatori și  

membri mai tineri ai familiei și comunității 

3. Obiectivele instruirii 

- revigorarea memoriei, recuperarea și conservarea vârstnicilor de 60+; 

- experiența de viață transformată în expertiză patrimonială contribuind la un statut mai 

înalt în comunitate; 

- dezvoltarea stimei de sine și a încrederii în sine a seniorilor; 

- comunicarea intre generatii. 

4. Descrierea practicii 

organizată de ONG-ul nostru și Centrul Județean de Patrimoniu Brăila, această secvență 

de 4 sesiuni educaționale non-formale se bazează pe experiența seniorilor ca păstrători 

ai patrimoniului cultural imaterial și include: 

- constituirea unei echipe de învățare partajata; 

- trecerea în revistă a experienței anterioare de către personalul ONG-ului și al Centrului 

de Patrimoniu, cum ar fi: tehnici de colectare a bunelor practici și rezumarea până la 

lucrul cu vârstnicii ca păstrători ai patrimoniului; 

- documentație de bibliotecă și internet pentru a îmbogăți colecțiile de bune practici 

existente; 

- înființarea unui grup de deținători seniori ai tradițiilor imateriale (tradiții de familie, 

muzică, dans, meșteșuguri și artă etc.); 

- organizarea a 4 sesiuni trimestriale de învățare partajată, câte o săptămână, pe activități 

tradiționale casnice și comunitare; 

- realizarea unui podcast care să includă cele 4 sesiuni de rezumat al patrimoniului 

imaterial împărtășit de grupul de deținători seniori ai patrimoniului; 

- diseminarea podcast-ului către rețelele școlare și universitare, rețelele naționale de 

centre culturale, media locală și centrală, social media și profesioniști. 

Prin aceasta, încercăm să reînviem și să păstrăm memoria vârstnicilor în beneficiul lor și 

al familiei mai tinere dar și al membrilor comunității, făcându-i să-și împărtășească 

experiența, cunoștințele și emoțiile din propria tinerețe. Am răspuns nevoii deținătorilor 
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de patrimoniu ai seniorilor dispersați în județul nostru de a vedea un rezultat tangibil la 

expozițiile și spectacolele lor ocazionale și posibilitatea de a repeta experiența  noastra 

comune. 

 

Metodologie  

Pentru ca sesiunile de învățare comune să-și îndeplinească obiectivele, am pregătit: 

-Un program detaliat, un coordonator general care să asigure atingerea obiectivelor 

stabilite, 4 moderatori, câte unul pentru fiecare sesiune, pentru a păstra intrările în timp 

util și la subiect; 

-1 trainer pentru a ajuta seniorii între sesiuni cu practica de povestire și sfaturi cu privire 

la mese rotunde, prezentări de grup și individuale; 

-1 editor pentru ajustarea conținutului podcastului pentru publicare; 

- minim 5 deținători seniori de patrimoniu peste 60 de ani pentru fiecare sesiune pentru 

a se asigura că patrimoniul personal valoros este disponibil din zona județului; 

- minim 3 membri mai tineri ai familiei care să însoțească fiecare păstrător al 

patrimoniului pentru fiecare sesiune pentru a asigura comunicarea între generații; 

- deținătorii seniori ai patrimoniului să aibă experiență dovedită în domeniile 

menționate, capabile să trezească interesul în rândul cursanților și al publicului și să 

producă o varietate de inputuri pentru schimbul de opinii și învățarea din generație în 

generație; 

- un podcast care să includă rezultatele celor 4 sesiuni în formate diferite pentru a 

asigura viziuni diferite la problemele de interes din voce și înregistrări în cascadă ale 

poveștilor vechi din copilărie; video cu subtitrări despre țesutul de pânze și fabricarea de 

haine; video subtitrat de învățare a crosetarii si a cusaturilor; lecție video despre 

transformarea albumelor tradiționale de familie în albume electronice; film despre 

ritualul ploii prezentat de bunici pentru nepoți etc; 

-un public tânăr (maxim 50) format din studenți din colegiile locale care pot participa la 

toate sesiunile, în special la sesiunile de întrebări și răspunsuri; 

- reprezentanții mass-media să fie implicați în practica de înțelegere și diseminare a 

obiectivelor exercițiului de învățare comună; 

- participanților să li se acorda certificate de participare și recunoaștere a rolului lor de 

păstrător al patrimoniului de către ONG și Centrul de Patrimoniu. 

5. Grup țintă adresat 

Vârste mixte, dar în special vârstnici peste 60 de ani, nepoții lor și oameni ca din 

comunitate 

6. Durata cursului și activitățile ulterioare, dacă există  

4 sesiuni trimestriale, câte o săptămână. 

7. Materiale/resurse necesare 

- Locul de desfăşurare 

- set de cusut, dantela, țesut, ață de lână/bumbac, pânză. 

- albume foto de familie incluzând eventual străbunici, bunici, părinți și nepoți pentru 

ședințele de povestire; 

- carte ilustrată și film despre Caloian, un ritual tradițional de chemare a ploii; 

- Microfon și cameră, videoproiector și conexiune la internet. 

8. Impactul practicii  
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- 20 de deținători ai moștenirii în vârstă de peste 60 de ani, care au memoria 

stimulată, încredere în sine mai mare, abilități mai bune de a spune povești, 

statut îmbunătățit în comunitate, relații îmbunătățite cu familia mai tânără și 

membrii comunității; 

- 60 de tineri care au legătură directă cu mărturisirea și învățarea despre 

moștenirea lor familială ca parte a patrimoniului județean și național; 

- Personalul ONG-ului învață despre seniori ca păstrători ai patrimoniului; 

- Personalul Centrului de Patrimoniu dobândind abilități educaționale; 

- Crearea unui model despre cum să revigorăm, păstrăm și sa îmbunătățim 

memoria persoanelor peste 60 de ani prin activarea amintirilor dragi acestora; 

- Crearea unui model despre cum să folosim moștenirea culturala ca punte între 

generații. 

 

9. Numele inițiatorului (organizație/autor/formator) 

Initiativa Cetatenilor Seniori, Viorica Alexandru si Directorul Centrului Judetean de 

Patrimoniu Braila, Alina Sulicu 

10. Retele sociale: în curs  
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Videoconferința ca instrument de comunicare. Idei 
de formare digitală care vizează persoanele în 
vârstă.  
 

Introducere 
 

Ce este videoconferința? 

Conferința video este o întâlnire online între doi sau mai mulți participanți care comunică în 

timp real printr-o conexiune la internet. Combină imagini audio și video pentru a crea o 

conversație virtuală față în față în care poți vedea expresiile altora în timp ce auzi ceea ce 

spun, indiferent dacă folosesc un laptop, un dispozitiv mobil sau o cameră web pentru întâlniri 

din sala de conferințe. Cu puterea de a reuni oamenii, de a simplifica colaborarea, de a 

îmbunătăți eficiența și de a vă ajuta să economisiți bani, oferă avantaje companiilor de orice 

dimensiune. În timp ce oamenii au făcut un salt enorm în comunicare, lucrurile au fost destul 

de diferite în urmă cu un deceniu. Serviciul de e-mail a fost considerat un avantaj corporativ. 

Cu toate acestea, acum e-mailul este practic în aceeași categorie cu încălzirea și iluminatul - 

angajații se așteaptă la conectivitate prin e-mail ca parte a sistemului lor de lucru. Astăzi, 

soluțiile media pentru conferințe și colaborare, conduse de tehnologiile web și 

videoconferințe, fac aceeași tranziție. Conferința video, tehnologia cu platforme inovatoare 

oferă comunicare și oportunități de a interacționa fără probleme din confortul biroului sau 

acasă. Creșterea pandemiei i-a determinat, fără îndoială, pe liderii de afaceri să regândească 

modul de operare a afacerilor. Necesitatea menținerii distanței sociale a dat naștere la o 

creștere a lucrului la distanță, unde videoconferința oferă o abordare personală a muncii, oferă 

un forum și servește drept alternativa cea mai apropiată de a avea o conversație față în față cu 

colegii. 

 

Bazați-vă pe echipamente și tehnologie 

Pe scurt, obținerea celei mai bune experiențe de la videoconferința dvs. nu înseamnă doar 

obținerea celui mai bun hardware pentru locul de muncă - este vorba despre achiziționarea 

celui mai bun echipament de videoconferință pentru spațiul dvs. Luând în considerare spațiile 

de lucru și găsind tehnologia potrivită pentru nevoile noastre diverse, ne putem asigura că 

obținem tot ce este mai bun din revoluția colaborării la distanță. În plus, iluminarea corectă 

utilizată pentru conferințe video va ajuta, de asemenea, sistemele de afișare video să 

funcționeze mai bine și, de asemenea, va permite camerelor de înaltă definiție – care necesită 

mai multă lumină – să atingă potențialul optim. 

Apariția videoconferințelor în afaceri 

Indiferent dacă este vorba de o întreprindere mică sau mare, este nevoie de comunicare 

adecvată și de cantitatea potrivită de interacțiune pentru ca orice afacere să se dezvolte și să 

colaboreze pentru a funcționa. În această perioadă de situații de pandemie, videoconferința a 

venit ca o binefacere pentru colaboratori și partenerii care interacționează din întreaga lume. 

Împreună cu cel mai bun hardware, soluțiile de videoconferință au devenit campioni, ocolind 

orice obstacole potențiale. 
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Furnizorii educaționali 

Importanța instrumentelor de învățare online în această stare de pandemie ia lumea cu asalt. 

Combinarea eLearning-ului cu mai multe metode de livrare diferite, inclusiv cursuri bazate pe 

web, conferințe video, software de colaborare și e-learning live a acționat ca un catalizator 

pentru instituții, precum și pentru organizații, pentru a continua lucrul  neîntrerupt. Utilizarea 

platformelor de videoconferință LMS a condus la o experiență mai bună a utilizatorului și la 

programe de instruire improvizate pentru a crește productivitatea și eficiența. Cu astfel de 

inițiative puteți desfășura sesiuni de formare, puteți reduce timpul neproductiv de călătorie, 

permițând mai multor cursanți să finalizeze cursuri de pe orice dispozitiv posibil într-o 

perioadă mai scurtă, ajungând la mai mulți cursanți într-o varietate de domenii la costuri 

reduse. 

Furnizori de servicii medicale 

Fiind o platformă de videoconferință care depășește barierele spațiale, oferă furnizorilor de 

servicii medicale un mediu de conectare cu pacienții aflați în locații îndepărtate. Profesioniștii 

pot lua în considerare implementarea învățării online în educația medicală prin 

videoconferință. Oferă video de cea mai bună calitate și este, de asemenea, rentabil. În plus, 

prin videoconferință, puteți ține medicii la curent cu cele mai recente inovații în domeniul lor. 

De asemenea, este posibil să înregistrați sesiuni, astfel încât cursanții să le poată viziona mai 

târziu. Aceste cursuri de videoconferință îi pot ajuta pe medici să automatizeze furnizarea de 

educație continuă în asistență medicală, farmacie și alte profesii legate de asistența medicală. 

Afaceri mici și mijlocii 

În starea pandemiei, multe întreprinderi mici și mijlocii au devenit virtuale. Ei s-au bazat pe 

videoconferințe pentru a angaja echipe la distanță, precum și pentru a oferi instruire. Cu 

soluții adecvate de videoconferință și suport pentru partajarea ecranului, va permite echipelor 

dvs. globale să fie mai conectate, mai productive și mai implicate. În plus, va ajuta, de 

asemenea, la menținerea conexiunilor umane, indiferent de locația fizică, va accelera luarea 

deciziilor și, de asemenea, vă va îmbunătăți capacitatea de a colabora la nivel global. 

Screening pentru  interviuri 

Videoconferința este deosebit de eficientă pentru interviurile inițiale de screening. Așadar, 

transformând primele interviuri în întâlniri „virtuale”, companiile pot restricționa investițiile 

în călătorii acelor potențiali angajați care merită luați în considerare serios. 

Videoconferință și VOIP 

Cu un mediu rapid și sigur de comunicare, echipele pot prelua stafeta  pentru a continua să 

lucreze la distanță. În plus, este crucial să se prioritizeze performanța cu disponibilitatea și 

suportul soluțiilor de videoconferință. În timp ce îmbrățișează alte tehnologii, cum ar fi VOIP, 

soluțiile de videoconferință permit întâlniri de afaceri față în față în timp real. În plus, 

niciunul dintre liderii participanti la conferinta nu trebuie să părăsească biroul în timp ce 

întâlnirea este programată. Învățarea la distanță primește un impuls extraordinar de la 

videoconferința atunci când este asociată cu aplicații de partajare a datelor. Aceasta înseamnă 

o colaborare care aduce rezultate fantastice pentru toți cursanții implicați. Abilitatea de a 

partaja materiale de învățare prin sesiuni de videoconferință și de a vedea și auzi în același 

timp la ambele capete, în timp real, este o modalitate creativă și profitabilă de a îmbunătăți 

învățarea. 
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O binefacere pentru viitor 

Apărând ca cea mai recentă mină de aur pe internet, videoconferința continuă să ofere 

afacerilor o abordare personalizată și incluzivă și este menită să rămână pe termen lung. 

Companiile și-au stabilit obiectivul de a-și reduce forța de muncă, ceea ce va economisi timp 

în călătorii, va reduce spațiul de birouri, infrastructura, logistica. În continuare, va continua să 

se dovedească a fi un instrument captivant de comunicare în afaceri în plinătatea timpului. 

 

10 motive pentru a folosi videoconferința 

Dacă nu ați adoptat deja videoconferința, probabil că vă gândiți la asta. Pe măsură ce vă 

cântăriți opțiunile și decideți dacă este potrivit pentru dvs., să aruncăm o privire la 10 avantaje 

ale videoconferinței: 

1. Îmbunătățește comunicarea 

Indiferent dacă sunteți proprietarul unei mici afaceri sau faceți parte dintr-o companie mare, 

comunicarea clară este esențială pentru înțelegerea proiectelor, stabilirea așteptărilor și 

atingerea obiectivelor dvs. Conferința video poate ajuta: un raport al Forbes ne spune că 

„oamenii procesează vizual mult mai rapid și mai adecvat decât textul sau mesajul audio”. Și, 

în raport cu conferințele audio, „62 la sută dintre directori sunt de acord că videoconferința 

îmbunătățește semnificativ calitatea comunicării. În plus, 50% dintre cei chestionați cred că și 

videoconferința îmbunătățește gradul de înțelegere.” Cu capacitatea de a menține o imagine 

vizuală asupra altor persoane din întâlnire, participanții vor fi mai implicați, vor face mai 

puține sarcini și vor fi pregătiți să proceseze și să înțeleagă mai clar. 

2. Ajută la construirea relațiilor 

Când vă întâlniți față în față, puteți face o conexiune personală, puteți prelua indiciile verbale 

și non-verbale și puteți începe să construiți încredere. Și, deși pot exista conexiuni critice 

pentru care va trebui să călătorești, videoconferința poate ajuta la reducerea decalajului pentru 

toate celelalte întâlniri, ajutându-te în același timp să te conectezi la nivel personal cu clienții, 

colegii de echipă și lucrătorii la distanță deopotrivă. Pentru cei sceptici dintre noi, cercetările 

arată că videoconferința este considerată pe scară largă ca un instrument util și îi ajută pe 

oameni să construiască relații în interiorul și în afara companiilor lor. 

 

3. Economisește bani 

Oferind echipei dvs. o modalitate simplă de a se întâlni față în față, videoconferința oferă o 

experiență de colaborare, „în persoană”, fără cheltuielile de călătorie. Asta înseamnă că nu 

este nevoie de bilet de avion pentru antrenamente, conferințe, întâlniri mari și toate adunările 

dintre ele - astfel încât să puteți concentra resurse prețioase în altă parte. În plus, cu puterea de 

a vă întâlni virtual, puteți angaja cei mai buni talente și le puteți permite să lucreze oriunde. Și 

odată ce te simți confortabil cu tehnologia, te poate inspira chiar să-ți extinzi forța de muncă 

de la distanță, astfel încât să poți aduce talent de top indiferent unde locuiesc și să obții un 

avantaj față de concurența ta. O soluție cuprinzătoare precum Microsoft Teams oferă video, 

audio, chat, partajare a ecranului, înregistrare și multe altele într-o singură interfață de 

utilizare. Acest lucru vă ajută să evitați jonglarea cu mai mulți furnizori sau pierderea timpului 

prețios comutând între servicii sau depanând probleme. 
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4. Economisește timp 

Deoarece vă puteți întâlni practic oriunde, tehnologia de videoconferință vă permite să 

economisiți timp de călătorie, astfel încât să puteți petrece mai puțin timp pentru a ajunge la 

întâlniri și mai mult timp concentrat pe o muncă mai urgentă. Dar vă poate ajuta și să 

economisiți timp în alte moduri. Găzduind o întâlnire, mai degrabă decât rezolvând o 

problemă prin e-mail, se poate elimina întreruperea unui baraj de mesaje, poate reduce 

confuzia (și nevoia de discuții îndelungate) și poate alinia echipa mai rapid, ajutând la 

reducerea perioadei de timp necesara pentru a finaliza proiecte sau sarcini. 

5. Eficientizează colaborarea 

Cea mai bună tehnologie de videoconferință oferă mai multe beneficii decât un simplu mod 

de a vă vedea și asculta echipa. Oferă funcții precum partajarea ecranului și editarea 

documentelor în timp real, astfel încât este ușor pentru toată lumea să examineze fișierele de 

care au nevoie, să contribuie la discuție și să creeze o cultură a afacerii dvs. Cu o forță de 

muncă implicată care lucrează împreună, indiferent dacă se află la birou, pe drum, uneori la 

distanță sau întotdeauna acasă, veți lua decizii mai rapide și mai informate, cu informații din 

diferite locații și fusuri orare. 

6. Îmbunătățește eficiența 

Comunicarea mai clară prin indicii verbale și non-verbale, partajarea ecranului, colaborarea în 

timp real și capacitatea de a vă alătura de aproape oriunde fac din videoconferința o utilizare 

mai eficientă a timpului tuturor. Încheierea întâlnirilor la orele stabilite ajută, de asemenea, să 

mențină oamenii la timp și la subiect și, cel mai bine, videoconferința este atât de flexibilă pe 

care doriți să fie, așa că este ușor să sari rapid într-un brainstorming, să răspunzi la o întrebare 

a clientului, să pornești un virtual spontan. Programati aglomerat sau  stabiliți un check-in 

regulat. 

7. Crește productivitatea 

Deoarece videoconferința facilitează colaborarea la documente în timp real, nu va trebui să vă 

confruntați cu lanțuri lungi de e-mail, mesaje pierdute, comentarii în document și probleme de 

control al versiunilor - toate acestea pot provoca confuzie, neînțelegeri și întârzieri. Având 

puterea de a accesa un apel și de a colabora în timp real, vă puteți asigura că toată lumea are o 

voce, toate feedback-urile sunt încorporate și întrebările primesc răspuns imediat. Și vă puteți 

aduna rapid ca o echipă pentru a vă asigura că toată lumea înțelege proiectul înainte de a 

părăsi întâlnirea. În plus, deoarece videoconferințele elimină nevoia de a călători, echipa ta 

poate dedica mai mult timp unor chestiuni mai importante de muncă sau de viață, chiar și în 

zilele în care au întâlniri. Acesta este modul în care forța de muncă modernă ar prefera să 

funcționeze - cu mai multă flexibilitate, mobilitate și timp în ziua lor plină. 

8. Ușurează programarea întâlnirilor 

Dacă membrii echipei tale călătoresc în mod regulat, programarea întâlnirilor poate fi o 

provocare. Dar, cu ajutorul videoconferințelor, aceștia se pot alătura practic de oriunde, 

inclusiv taxiuri, camere de hotel, aeroporturi, birourile lor de acasă și multe altele. Și pentru 

că o pot face folosind aproape orice dispozitiv, programarea întâlnirilor față în față și 

menținerea tuturor la curent este mai putin dificila. Cu calendare mai ușor de gestionat și 

control asupra modului în care se desfășoară ziua lor de lucru, echipele pot petrece mai mult 

timp căutând oportunități de creștere a afacerii, iar lucrătorii de la distanță sunt mai ușor de 

implicat și păstrat. 
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9. Creează înregistrări consistente, precise 

Când găzduiești o întâlnire personală sau un apel doar audio, luarea de notițe revine de obicei 

unei persoane din echipa ta. Și având în vedere ritmul rapid al conversațiilor, detaliile pot 

cădea ușor printre fisuri. Dar, cu tehnologia de videoconferință, care vă ajută, de asemenea, să 

înregistrați și să transcrieți în siguranță, puteți păstra toate detaliile intacte. Nu numai asta, dar 

vă puteți referi la ei atunci când apar întrebări și puteți împărtăși sesiunea cu cei care nu au 

putut participa, ceea ce facilitează pregătirea tuturor pentru succes. 

10. Activează evenimente live 

Indiferent dacă doriți să vă conectați cu întreaga echipă, cu lista completă de clienți sau cu 

publicul, instrumentele de videoconferință vă pot ajuta. Cu puterea de a vă împărtăși mesajul 

vizual, aceste instrumente vă oferă posibilitatea de a găzdui discuții, seminarii web, lansări de 

produse și multe altele, pentru publicul din biroul dvs. sau din întreaga lume. 

 

Idei de formare digitală care vizează persoanele în vârstă 

Toate țările UE se confruntă cu o îmbătrânire accelerată a populației. Înseamnă că ONG-urile, 

organizațiile sociale și organismele publice locale și regionale ar trebui să fie pregătite să 

răspundă nevoilor educaționale care apar cu privire la această grupă de vârstă. 

În ceea ce privește conținutul formării, inițiativele care includ sau vizează în mod specific 

adulții în vârstă tind să acopere mai sistematic competențe legate de utilizările de bază ale 

dispozitivelor digitale (deseori furnizate de asociații sau universități pentru vârstă a treia), 

crearea de conținut digital, siguranța online și rezolvarea problemelor decât inițiative destinate 

altor grupuri sociale sau de vârstă. Punctul de plecare pentru formare ar trebui să fie mediu de 

viață a individului și experiența acestuia. Aceasta înseamnă că persoanele în vârstă care 

urmează să fie instruite ar trebui să fie implicate în conceperea și planificarea cursurilor de 

formare. 

Un studiu foarte recent despre „Promovarea alfabetizării media în rândul persoanelor în 

vârstă” (Päivi Rasi, Hanna Vuojärvi, Susanna Rivinen - Universitatea din Laponia, 

Rovaniemi, Finlanda) publicat în mai 2020 oferă o imagine de ansamblu sistematică despre 

înțelegerea modului de promovare a alfabetizării media în rândul persoanelor în vârstă și 

subliniază câteva puncte critice și întrebări deschise care afectează percepția asupra nevoilor 

exprimate de persoanele în vârstă cu privire la alfabetizarea lor mediatică. Potrivit analizei, 

subiecte precum creativitatea și participarea digitală a persoanelor în vârstă nu sunt încă în 

centrul cercetării privind intervențiile de alfabetizare media. În schimb, s-a concentrat în mare 

măsură pe competențele persoanelor în vârstă în utilizarea tehnologiilor digitale, în timp ce 

aproape nicio cercetare nu a fost efectuată cu privire la capacitatea persoanelor în vârstă de a 

înțelege informațiile online sau de a crea conținut digital pentru o mai bună participare în 

societate. 

În plus, evaluarea a subliniat importanța unei abordări bazate pe nevoi. Aceasta ar include 

promovarea autoeficacității persoanelor în vârstă ca utilizatori ai tehnologiilor digitale și ai 

mass-media, oferind în același timp sprijin social pentru învățare. În acest sens, analiza 

confirmă avantajele predării peer-to-peer și ale abordărilor intergeneraționale în cursurile de 

formare media și digitală pentru persoanele în vârstă. Abordarea aleasă pentru dezvoltarea 
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alfabetizării digitale și media a persoanelor în vârstă diferă, de asemenea, de inițiativele care 

vizează alte grupuri de vârstă și sociale. 

Deși nevoia de alfabetizare digitală în rândul persoanelor în vârstă este evidentă, așa cum este 

și pentru alte grupe de vârstă, foarte puține inițiative se adresează adulților în vârstă, marea 

majoritate a exemplelor existente concentrându-se pe copii. Din motive evidente, nicio 

inițiativă care să includă sau să vizeze persoanele în vârstă nu are loc prin educația formală. 

 
Studiu de caz 13 – Cetateni seniori in comunitatile digitate 
  

Țara  

în care a fost implementată practica 
GRECIA 

1. Titlul „Vârstnici în comunitățile digitale” 

2. Tipul practicii - atelier 

3. Obiectivele instruirii 

Scopul proiectului este de a educa 200 de persoane cu vârsta (60+) din 10 orașe grecești 

cu privire la utilizarea produselor, serviciilor și procedurilor financiare într-un mod 

sigur, prin ateliere de formare de o zi (5 ore). Vârstnicii sunt dezavantajați în ceea ce 

privește capacitatea de a utiliza produse și servicii financiare, deoarece majoritatea 

dintre ei nu sunt obișnuiți cu gestionarea și utilizarea acestora. 

 Descrierea practicii 

Ei vor învăța: A) utilizarea în siguranță a cardului de credit/debit, B) online banking – 

achiziții, C) protecția contului bancar, D) gestionarea creditelor, E) beneficii speciale 

pentru vârstnici prin servicii de interes general 

Cincizeci (50) dintre cursanți (5 persoane per Training Lab/oraș) vor fi selectați pentru a 

presta muncă voluntară pe obiectul programului de formare urmat. Un număr estimat de 

252 de persoane vor profita de proiect pe perioada implementării acestuia (Beneficiari). 

Acest lucru are loc în diferite orașe grecești. 

Implementarea proiectului include urmatoarele actiuni: 

1) Informarea, conștientizarea, diseminarea informației 

2) Recunoașterea necesităților beneficiarilor 

3) Manual de utilizare a produselor, serviciilor și procedurilor financiare 

4) Ateliere de instruire # 1 – # 10 

5) Ateliere de evaluare # 1- # 10 

6) Selectarea a 5 cursanți per atelier de formare pentru a crea echipa de servicii locale 

7) Rețea între filialele locale si Sediul Central de Suport 

8) crearea Roaster-ului Membrilor și a unei Arhive de Activități Relevante 

9) Comunicat de presă 

10) Dezvoltarea capacităților 

 

5. Grup țintă adresat Persoanelor 60+ 

6. Durata cursului și activitățile ulterioare, dacă există  

5 ore 

7. Materiale/resurse necesare 

Nu este nevoie 

8. Impactul practicii 

Sprijinirea grupurilor vulnerabile și a incluziunii sociale este reușită. Există un număr 
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enorm de oameni interesați să participe la următoarele ateliere și acesta este marele 

succes al proiectului. 

9. Numele inițiatorului (organizație/autor/formator) 

„Uniunea consumatorilor din Grecia” 

10. Link pentru site: https://www.activecitizensfund.gr/en/project/self-assisted-use-of-

financial-products-services-and-processes-from-the-elderly/ 

 
 

Studiu de caz 14 – Activ 60+ 
  

Țara  

în care a fost implementată practica 
Polonia 

1. Titlu 

Activ 60+ 

2. Tipul de practică  

– o serie de cursuri de formare și ateliere de lucru în domeniul alfabetizării digitale 

3. Obiectivele instruirii 

- Încurajează persoanele în vârstă să utilizeze soluțiile tehnologice și tehnologiile 

informației și comunicațiilor în viața de zi cu zi 

- Îmbunătățeste capacitatea seniorilor de a folosi computerele și de a nu se teme 

de ele 

- Sprijina dobândirea și îmbunătățirea abilităților digitale ale persoanelor peste 60 

de ani 

- Prezinta participanților diverse servicii electronice și platforme de comunicare 

- Promoveaza îmbătrânirea activă 

 

4. Descrierea practicii 

În timpul instruirii, cetățenii în vârstă ar putea învăța despre funcționalitatea 

dispozitivelor TIC, cum ar fi un computer, laptop, smartphone, tabletă sau chiar un 

telefon mobil obișnuit, și să depășească barierele, de la tehnologiile de bază la cele mai 

avansate, cum ar fi software-ul de operare și internetul. 

Datorită atelierelor de e-servicii (Messengers, Senior on e-shopping, Digital photo 

processing), seniorii s-au obișnuit cu cumpărăturile online, folosind rețelele sociale și au 

putut explora secretele fotografiei digitale. 

În plus, în cadrul atelierului au fost implementate și activități de integrare. 

 

Exerciții 

Exerciții practice (cu sprijinul formatorului dacă este necesar) - participanții ar putea 

încerca și opera singuri dispozitivele. 

 

Metodologie  

Forma și metodologia cursurilor TIC pentru seniori au fost pregătite ținând cont de 

nevoile și abilitățile TIC ale persoanelor din acest grup țintă. A implica persoane peste 

60 de ani pentru a se ocupa activ de instrumentele digitale uneori nu este atât de ușor. 

Ideea și soluția este de a-i convinge că TIC, media, Internetul pot fi utile în multe 

https://www.activecitizensfund.gr/en/project/self-assisted-use-of-financial-products-services-and-processes-from-the-elderly/
https://www.activecitizensfund.gr/en/project/self-assisted-use-of-financial-products-services-and-processes-from-the-elderly/
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aspecte practice ale vieții oamenilor și apoi să-i încurajăm să folosească toate aceste 

media în mod eficient. 

De asemenea, mediul de învățare este foarte important pentru acest grup de cursanți și 

trebuie să fie confortabil din punct de vedere fizic și psihologic. 

 

5. Grup țintă adresat 

Seniori 60+ 

 

6. Durata cursului și activități ulterioare, dacă este cazul,  

o serie de cursuri scurte/ateliere de 2-4 ore fiecare 

 

7. Materiale/resurse necesare 

 Cameră cu conexiune la internet 

 Laptop-uri, smartphone-uri/telefoane mobile, tablete 

 Laborator de calculatoare și software adecvat 

 

8. Impactul practicii 

Participanții au dobândit abilitățile de a folosi oportunitățile oferite de lumea digitală – 

și-au extins alfabetizarea digitală, au dobândit cunoștințe și abilități precum 

comunicarea digitală, securitatea internetului și comportamentul sigur în mediul 

internet. 

Aceste cursuri consolidează poziția persoanelor în vârstă în abilitățile tehnologice, le-au 

sporit capacitatea de a exploata noile tehnologii și au prevenit excluziunea socială sau 

digitală. 

 

9. Numele inițiatorului/formatorului 

Organizație: Fundația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului din Silezia 

 

10. Link site: www.sfwp.gliwice.pl  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.sfwp.gliwice.pl/


ACTIVI PRIN EDUCAȚIE – MANUAL 42 

Concluzii si recomandari   
 

Excluziunea digitală este o realitate care afectează seniorii și persoanele din comunitățile 

dezavantajate: în acest sens grupurile vulnerabile sunt mai expuse să nu aibă acces la 

echipamente IT sau la internet pentru a putea participa la învățare. Acțiunile care vizează 

reducerea decalajului digital trebuie, așadar, orientate către o inițiativă complexă care ia în 

considerare o serie de factori diferiți la nivel social și individual. Analiza sugerează ca 

potențialele necesități de formare pentru a îmbunătăți competențele digitale ale persoanelor în 

vârstă și alfabetizarea digitală prin abilități software și prin utilizarea internetului. 

 

În scurta analiză a cercetării efectuate, s-au observat următoarele: 

1. În ceea ce privește conținutul cursurilor, inițiativele care vizează în mod specific 

adulții în vârstă tind să acopere mai sistematic competențe legate de utilizările de bază 

ale dispozitivelor digitale, crearea de conținut digital, siguranța online și rezolvarea 

problemelor decât inițiativele destinate altor grupuri sociale sau de vârstă. 

2. Punctul de plecare pentru formare ar trebui să fie mediul de viață a individului și 

experiența acestuia. Aceasta înseamnă că persoanele în vârstă care urmează să fie 

instruite ar trebui să fie implicate în conceperea și planificarea cursurilor de formare. 

3. Analiza a subliniat importanța unei abordări bazate pe nevoi. Aceasta ar include 

promovarea autoeficacității persoanelor în vârstă ca utilizatori ai tehnologiilor digitale 

și ai mass-media, oferind în același timp sprijin social pentru învățare. 

4. Alaniza confirmă avantajele predării peer-to-peer și ale abordărilor intergeneraționale 

în cursurile de formare media și digitală pentru persoanele în vârstă. 
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