
"Europa îmbătrânește”(Raportul privind

îmbătrânirea demografică, 2018). În 1950, doar

12% din populația europeană avea peste 65 de

ani. În 2050, se așteaptă mai mult de 36%. Din

păcate, pandemia de Coronavirus a afectat

aceste statistici. Este urgent să facilităm ieșirea

persoanele în vârstă din situația în care

drepturile seniorilor, din postura de categorii

fragile, erau semnificativ limitate. Putem face

acest lucru creând un mediu care să le permită

să învețe și să exprime.

Provocarea ce trebuie depășită este nivelul

redus de angajament al persoanelor în vârstă

de a participa la activități de educație și

schimburi de experiență. Acesta este locul în

care proiectul intră în joc. Dezvoltăm și activăm

un mediu pentru o societate care îmbătrânește

activ, sporind capacitatea educatorilor și a

organizațiilor de a sprijini și valorifica seniorii

în a rămâne activi și a facilita accesul acestora

la oportunități de învățare informale.

LUCRĂM PENTRU A CREȘTE NIVELUL
DE ANGAJAMENT AL PERSOANELOR
ÎN VÂRSTĂ ÎN ACTIVITĂȚI
EDUCAȚIONALE ȘI SCHIMBURI DE
EXPERIENȚĂ.
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„SUSȚINEREA NEVOILOR PERSOANELOR
VÂRSTNICE ESTE RESPONSABILITATEA
NOASTRĂ”



NEVOI ESENȚIALE ALE
EDUCATORILOR PENTRU A
SPRIJINI PERSOANELE ÎN
VÂRSTĂ
FIECARE PARTENER REALIZEAZĂ
INTERVIURI CU EDUCATORI/
FACILITATORI/VOLUNTARI

Din noiembrie până în martie, partenerii au
lucrat la primul dintre principalele rezultate ale
proiectului, studiul privind nevoile esențiale ale
educatorilor pentru a sprijini persoanele în
vârstă, sub îndrumarea institutului de cercetare
INBIE (PL). Studiul este un raport extins de
analiză a nevoilor care cuprinde mai multe
aspecte ale educației adulților, de la nevoile
educatorilor care lucrează cu seniori până la
metodele de menținere a persoanelor în vârstă
implicate în activități.

Ca prim pas, partenerii au efectuat
cercetări secundare cu privire la alte
proiecte ale UE, cărți și articole
academice, politici ale UE, site-uri web
ale organizațiilor de adulți pentru a
vedea ce alte cursuri și scenarii de
activitate pentru persoanele în vârstă
active sunt deja pe piață. Acest lucru
ne-a ajutat să dezvoltăm metodologia
de cercetare pentru interviuri, care
rezumă metodele de cercetare aplicate
pentru identificarea nevoilor
educatorilor; categorii de respondenți;
abordările interviurilor și limitările
studiului.

Ulterior, s-a efectuat o analiză a
nevoilor pentru a avea o perspectivă
mai clară a situației cu privire la
provocările pe care le implică lucrul cu
persoanele în vârstă și ceea ce trebuie
să ia în considerare educatorii care
predau persoanelor în vârstă (de
exemplu, restricții funcționale, lipsă de
stimă de sine, discriminare în funcție
de vârstă).

Toți partenerii au realizat interviuri cu
organizații și educatori care lucrează cu
vârstnici în țara lor, colectând
rezultatele în rapoartele naționale. S-au
constituit astfel premisele pentru
crearea unui context educațional
inovator pentru educatori. Aceste
rapoarte naționale oferă organizațiilor
care lucrează cu persoanele în vârstă
posibilitatea de a-și adapta procedurile
la metode încercate și testate în toată
Europa și nu numai.

#SENIOREDU



PREGĂTIM UN NOU CURS

Pe baza analizei de nevoi, pregătim următoarele

subiecte ale modulului cursului pentru educatori,

facilitatori și voluntari:

1. Cunoaște-ți seniorul 

2. Înțelege-ți seniorul 

3. Lucrează cu seniorul tău 

4. Împuternicirea persoanelor în vârstă să devină

cetățeni activi 

5. Apreciază-ți seniorul

MODULE DE CURS PENTRU
EDUCATORI, FACILITATORI ȘI
VOLUNTARI, ÎN CURÂND. 

SPRIJINUL COMISIEI EUROPENE PENTRU PRODUCEREA ACESTEI PUBLICAȚII NU CONSTITUIE
O APROBARE A CONȚINUTULUI CARE REFLECTĂ DOAR OPINIILE AUTORILOR, IAR COMISIA
NU POATE FI TRASĂ LA RĂSPUNDERE PENTRU ORICE UTILIZARE CARE AR PUTEA FI FĂCUTĂ

INFORMAȚIILOR CONȚINUTE AICI.
 

Partenerii proiectului

“NU EȘTI NICIODATĂ PREA BĂTRÂN CA SĂ ÎNVEȚI LUCRURI NOI.”

Materialele au fost realizate în timpul
proiectului ERASMUS + Parteneriat
strategic 2020-1-RO01-KA204-080320,
“Supporting Elderly Needs is Our
Responsibility”, cofinanțat de Comisia
Europeană. 
https://trainingclub.eu/senior 
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