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Cuvânt înainte
În contextul schimbărilor demografice și al îmbătrânirii populației în UE, este o provocare
pentru furnizorii de educație pentru adulți din întreaga Europă să se concentreze asupra
acestui grup din ce în ce mai mare și mai important de persoane care au împlinit vârsta
de 65 de ani și care au atins vârsta de pensionare și nu mai lucrează.
În prezent, pensionarea poate fi văzută ca o fază din ce în ce mai activă a vieții, în care
persoanele în vârstă au posibilitatea de a contribui în continuare la societate. Ei doresc
să fie independenți, să aibă o viață participativă și să-și asume responsabilitatea pentru
propria lor bunăstare. Acest lucru, totuși, necesită sănătate fizică și mentală.
Cercetările arată că activitatea fizică regulată este unul dintre cele mai importante lucruri
de făcut pentru a atinge un stil de viață sănătos. Ea are un efect pozitiv asupra oaselor
și a mușchilor, contribuie la reducerea riscului bolilor cardiovasculare, hipertensiunii,
diabetului, depresiei și declinului cognitiv: probleme de sănătate care vin adesea cu
vârsta și duc la pierderea autonomiei.
În acest sens, partenerii au început să se concentreze pe o abordare adecvată și
inovatoare. Scopul a fost acela de a dezvolta, testa și disemina o ofertă specială de curs
pentru vârstnici, care combină activitatea fizică cu sarcinile de învățare cognitive.
Astfel sa născut conceptul pentru cadrul Walk'n'Talk: mersul pe jos, în special pentru
persoanele care nu au exercitat în mod regulat de mult timp, nu necesită abilități speciale
și este o modalitate excelentă de a se menține în formă. Iar cu toți partenerii cu
experiență vastă în furnizarea educației pentru adulți, acest concept a fost ușor de
integrat în programele proprii de predare.
În 2016, partenerii au solicitat un parteneriat strategic în educația adulților în cadrul
programului de finanțare Erasmus + Key Action al Comisiei Europene și au beneficiat de
sprijin financiar.
Consorțiul a dezvoltat patru rezultate intelectuale (denumite în continuare IO), după cum
urmează: Instrumentul de cercetare (IO1) pentru a identifica motivele cele mai
importante ale vârstnicilor pentru a se implica în activitatea fizică și învățarea la vârste
mai înaintate; Programa Walk'n'Talk (IO2) care include 7 cursuri diferite bazate pe
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rezultatele analizei Toolkit Research; Materiale de instruire (IO3) utilizate pentru
dezvoltarea cursurilor; și Ghidul pentru Managementul și Comunicarea părților interesate
(IO4), furnizând instrucțiuni și șabloane care să asigure o tranziție și o utilizare ușoară
pentru orice alt furnizor de educație pentru adulți, părțile interesate și / sau factorii de
decizie politică.
Cu toate acestea, prezentul document conține în mod explicit dezvoltarea rezultatelor
intelectuale

2.

Restul

IO

sunt

disponibile

pe

site-ul

oficial

al

proiectului:

http://www.walkandtalkproject.eu/.
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Consortiul
Consorțiul a reunit două centre de educație pentru adulți (Germania și Finlanda), o
întreprindere mică și medie (Spania), o asociație culturală (Italia), o universitate
(România), o organizație umbrelă care oferă servicii de consiliere pentru fete și femei și
o organizație non-profit care oferă servicii profesionale de educație și consiliere în
domeniul resurselor umane și al managementului de proiect (Republica Cehă) din 7
state membre ale UE.
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Ingrid Kawlowski
i.kawlowski@vhs-lingen.de
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Mädchen- und Familienberatungsstellen
Spitalstraße 11
7350 Oberpullendorf
Doris Horvath
doris.horvath@frauen-op.at
www.frauendachverband.at

REPUBLICA CEHĂ
ProEduca z.s.
Mládežnická 1310/2
37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Lucie Brzakova
lucie.brzakova@proeduca.cz
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www.proeduca.cz

ROMÂNIA
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Din Iasi
Bulevardul Carol I 11
Mihail Radu Robota
700506 Iasi
contact@uaic.ro
www.uaic.ro

ITALIA
Archivio della Memoria
Via Ufente 11
00198 Rome
Sergio Pelliccioni
sergio@archiviodellamemoria.it
www.archiviodellamemoria.it

SPANIA
CIDET
Espaitec 1 - Universitat Jaume I
Av. Vicent Sos Baynat, S/N
12006 Castellón
Roger Esteller Curto
esteller@cidet.es
www.cidet.es

FINLANDA
Sastamalan opisto
Onkiniemenkatu 1
38200 Sastamala
Sini-Mari Lepistö
sini-mari@sastamalanopisto.fi
https://www.sastamalanopisto.fi/
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1. Introducere în setul de instrumente de
cercetare
Schimbările demografice și îmbătrânirea populației provoacă educația adulților, dar
persoanele în vârstă au încă ocazia de a contribui la societate și de a trăi o viață
independentă. În acest sens, și pentru a atinge acest obiectiv, vârstnicii au nevoie de o
îmbătrânire sănătoasă fizică și mentală. Astfel, Walk'n'Talk este un proiect care
urmărește să permită adulților să dobândească obiceiuri sănătoase, să promoveze
aptitudinile sociale și să învețe din medii non-formale. De fapt, bunăstarea joacă un rol
izbitoare în acest proiect și se referă la modul în care oamenii simt, funcționează și își
evaluează viața, inclusiv fericirea, scopul, satisfacția și autonomia. Cu toate acestea,
factorii potențiali de bunăstare se referă la aspectele externe (venit, educație, rețele
sociale ...) și interne (sănătate, auto-eficacitate ...). Deci, Prevenirea și Comunicarea
pentru persoanele vârstnice în vârstă de 65+ este o Acțiune-cheie 2, proiectul de
parteneriat strategic Erasmus + care vizează oferirea de oportunități inovatoare și diferite
pentru persoanele în vârstă de a avea acces la educație și pentru a-și spori calitatea
vieții. Pentru a realiza această investigație și pentru a-și răspândi relevanța, au participat
7 țări partenere: VHS Lingen (Germania), ProEduca z.s. (Republica Cehă),
Frauenberatungsstelle Oberpullendorf (Austria), Sastamalan Opisto (Finlanda), Archivio
della Memoria (Italia), UAIC (România) și CIDET (Spania).
Pentru a implementa această cercetare, am analizat numeroase studii privind
îmbătrânirea activă care au condus la dezvoltarea unui set de instrumente fiabile pentru
îmbunătățirea calității vieții și a relației acesteia cu scopul integrării sociale susținute.
Astfel, accentul acestui studiu este de a evalua nevoile și activitatea fizică a bătrânilor și
de a înțelege modul în care gândesc, simt și exprimă. Acest lucru ne direcționează și
spre obiectivul final de a crea un cadru adecvat pentru activități eficiente și avantajoase
și pentru ateliere.
În vederea realizării unui studiu obiectiv, am realizat o analiză statistică a opiniilor și
afirmațiilor persoanelor în vârstă privind percepția proprie a calității vieții lor. Mai mult,
am utilizat cinci instrumente diferite pentru a realiza o analiză mai corectă; acestea au
fost: GSES - Scala generală de autoeficacitate (evaluează optimismul de sine pentru a
face față unei varietăți de cerințe dificile în viață), AIS - Aspirations Index Scale (evaluând
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aspirațiile oamenilor, împărțind-le în intrinseci și extrinseci și concentrându-se asupra
importanței (măsurați puterea motivelor pentru participarea la activități fizice), BNP Basic
Psychological Needs-Scale (se adresează nevoilor individuale ale fiecărei aspirații și
gradului în care acestea au atins fiecare), MPAM-R Motive pentru măsurarea activităților
fizice satisfacție legată de competență, autonomie și conexitate) și indicele de bunăstare
personală PWI - A (satisfacerea măsurilor care corespund unui domeniu specific de
calitate a vieții).
În cele din urmă, cercetarea oferă o imagine de ansamblu statistică a diferitelor aspecte
care ar putea fi legate de bunăstarea persoanelor în vârstă și are scopul de a determina
care aspecte trebuie luate în considerare atunci când se dezvoltă activități practice
pentru îmbunătățirea calității vieții.
În prima secțiune, șoferii potențiali de a-și îndeplini viața la vârstă înaintată au prezentat
rezultate diferite. Demografiile și auto-eficacitatea percepută nu au influențat modul în
care oamenii în vârstă se simt în legătură cu viața lor. Cu toate acestea, implicarea în
activități fizice contribuie la bunăstarea subiectivă. De asemenea, autonomia și
sentimentele de legătură și apartenență cu alții îl afectează.
În cea de-a doua secțiune, au fost investigate o ierarhie a obiectivelor vieții și o ierarhie
a motivelor pentru activitatea fizică la vârstă înaintată în funcție de țară. Deși există ușor
diferențe între țări, în general, am aflat că o bună stare fizică, calitatea relațiilor și dorința
de a fi autonome sunt cele mai relevante probleme. Astfel, pentru a oferi o abordare
practică eficientă, aceste motive ar trebui luate în considerare pentru a implica
persoanele în vârstă în activitatea fizică.
În concluzie, oferind persoanelor în vârstă posibilitatea de a se implica în activități mixte,
atât fizicul, cât și cel relațional vor influența ferm consolidarea bunăstării.

1.1. Fișa date despre proiect și formular consimțământ
Walk’n’Talk Pact 65+
ERASMUS+ Project 2016-1-DE02-KA204-003413
Fișă date proiect participanți
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Această cercetare face parte dintr-un studiu finanțat de UE - ERASMUS +. Sunteți
invitați să participați la acest studiu. Înainte de a vă fi de acord să faceți acest lucru,
este important să înțelegeți scopul și natura cercetării și, dacă sunteți de acord,
participarea dvs. va implica.
Citiți cu atenție următoarele informații și întrebați dacă nu este clar sau dacă doriți mai
multe informații. Datele de contact sunt furnizate la sfârșitul acestei fișe de informații.
Principalele obiective ale proiectului sunt legate de îmbătrânirea activă. Pentru a
promova și a susține îmbătrânirea activă, intenționăm să încorporăm diferite idei și
concepte într-o curriculă de cursuri inovatoare, să dezvoltăm un curriculum care să
permită conținutul diferit de limbile străine să povestesc coaching-ul personal în Modulul
"Talk" printre vârstnici, pentru a menține calitatea vieții prin "pregătirea creierului și a
corpului", pentru a crea rețele sociale care să faciliteze păstrarea noilor obiceiuri prin
înființarea cluburilor Walk & Talk. În acest sens, vom dezvolta o ofertă de curs în
domeniul sănătății fizice și mentale și vom putea oferi părților interesate din domeniul
educației adulților o nouă ofertă de curs care le va permite să deschidă noi grupuri țintă.
Obiectivele generale ale prezentei cercetări sunt:
- să colecteze informații utile privind problemele de sănătate legate de vârstă, cum ar fi
învățarea, viața socială, cursurile de îmbătrânire activă existente și exemple de bune
practici
- să descoperiți nevoile și abilitățile reale pe care seniorii le consideră necesare pentru
a le dobândi și atitudinea lor față de îmbătrânirea activă și sănătoasă
- să colectăm idei despre diverse experiențe și strategii personale valoroase care ne
permit să dezvoltăm metode care pot fi utilizate în proiectul nostru
- să obțină experiență cu privire la diferite acțiuni pentru a promova un comportament
sănătos, tehnici de motivare și alte abordări legate de acest proiect
Metodologia de cercetare pentru această fază a proiectului utilizează chestionare
adresate persoanelor de peste 65 de ani care activează în prezent și pot fi deja înscrise
în diferite activități legate de îmbătrânirea activă, pentru a cunoaște contextul, interesele
și motivațiile lor actuale. Chestionarele vor dura aproximativ 40 de minute. Toate
informațiile despre dvs. colectate în timpul studiului vor fi strict confidențiale și vor fi
păstrate în conformitate cu Legea privind protecția datelor. Singurii care vor ști despre
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tine sunt cercetătorii. Rolul dvs. și datele despre organizații vor fi utilizate în raportul final
al proiectului și alte publicații de difuzare aferente proiectului. Toate materialele vor fi
distruse după finalizarea și auditul cercetării de către organismul de finanțare.
Participarea este în întregime voluntară. Depinde de dvs. să decideți dacă participați sau
nu. Dacă sunteți de acord să participați, vi se va cere să semnați un formular de
consimțământ. Dacă sunteți de acord să participați, puteți să vă retrageți în orice
moment, fără a da un motiv. Dacă se întâmplă acest lucru, orice informații sau date pe
care le-ați dat nu vor fi utilizate în studiu.
Vă mulțumim că ați citit această fișă de informații. Dacă sunteți de acord să participați,
cercetătorii menționați mai sus vă vor contacta pentru a vă oferi un formular de
consimțământ în cunoștință de cauză pentru a vă semna și apoi stabiliți aranjamente
pentru a efectua interviul. Vi se va păstra o copie a formularului de consimțământ.
Dacă ceva nu este clar sau dacă doriți mai multe informații, vă rugăm să întrebați
persoana care conduce interviul / focus-grupul.
Walk’n’Talk Pact 65+
ERASMUS+ Project 2016-1-DE02-KA204-003413
Formular consimțământ Participant
Nume (sau Inițiale) ………………………………………

Bifați caseta (ele) pentru a confirma fiecare declarație.

Confirm că am citit și am înțeles fișa cu informații din noiembrie 2016 pentru studiul
de mai sus. Dacă am solicitat clarificări sau pentru mai multe informații, am primit
răspunsuri satisfăcătoare.
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Înțeleg că participarea mea este voluntară și că sunt liber să mă retrag în orice
moment, fără a da nici un motiv.

Înțeleg că secțiunile relevante ale datelor colectate de mine în timpul studiului pot
fi consultate de către cercetător și consimt la interviul înregistrat și citatele
rezultate din interviu fiind folosite anonim în raportul final al proiectului și în orice
alte publicații care decurg din muncă.

Doresc să adaug următoarele limitări la confidențialitatea cu privire la acest
interviu:

Sunt de acord să particip la studiul de mai sus:

_______________________

_____________________

Initialele participantului

Semnătura

_______________________

_____________________

Initialele cercetătorului

Semnătura

Data

Data
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1.2. Chestionar pentru grupul țintă
W&T Chestionar cercetare
Date generale demografice
1. Inițiale __________________
2. Vârsta ____________________
3. Sex:

 Masculin

 Feminin

4. Țara actuală de ședere_____________
Țara de origine ______________________
5. Locuiesc în:

 Zona rurală

 Zona urbană

6. Stare civilă
 Necăsătorit
 Căsătorit

 Coabitare

 Divorțat

 Separat

 Văduv (ă)

 Altă situație: _________

7. Studii (ultimul nivel absolvit)

)
8. Profesia / ocupația înainte de pensionare: _____________________________
9. Vârsta pensionării: ________________________________________________
10. Suprafața casei (în metri pătrați): ________________________________
11. Persoanele care locuiesc în aceeași casă cu mine (puteți alege mai mult de un
răspuns):

oameni care nu sunt membrii familiei mele.
12. Câți oameni locuiesc în aceeași casă cu dvs.? ____________________
13. Venit lunar (pe persoană în aceeași casă): _________ € sau _________ moneda
națională.
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Activități obișnuite Date (răspuns cu aproximație)
1. Oră obișnuită de trezire___________
2. Orele obișnuite la culcare
3. Durata obișnuită de somn în timpul zilei (dacă nu este cazul puneți 0) _________
ore / zi
4. Timpul petrecut în casă (cu excepția timpului de dormit) _______________ ore /
zi
5. Curățenia casei pe cont propriu (dacă nu este cazul puneți 0) ___________
ore/săpt
6. Cumpărături pe cont propriu (dacă nu este cazul puneți 0) ______________
ore/săpt
7. Gătitul (dacă nu este cazul puneți 0) _______________ ore/săpt
8. Grădinărit (dacă nu este cazul puneți 0) _______________ ore/săpt
9. Plimbările (inclusiv ruta de cumpărături numai dacă mergeți până la zona
comercială) ________ ore/săpt
10. Exerciții fizice (cu excepția curățării, cumpărăturii, gătitului, grădinăritului și
mersului pe jos) în care vă implicați în mod constant (de exemplu, gimnastică
ușoară, dans, jogging, biciclete ...) ____________ ore/săpt
11. Participarea la activități de grup (de exemplu, întâlniri cu prietenii, cluburile,
voluntariatul, biserica, evenimente culturale) _____________ ore/săpt
*
12. Rezolvarea puzzle-urilor, a ghicitorilor, a crucificărilor sau a altor jocuri logice
_________ minute/zi
13. Folosirea computerului / laptopului sau a altor dispozitive similare (tablete)
_________ minute/zi
14. Vizionare TV ______________ minute/zi
15. Utilizarea diferitelor rețele sociale pe Internet ______________ minute/zi
16. Discuție (conversații vocale sau video-vocale) pe telefon/Skype sau alte
_______ minute/zi.
17. Conversații scrise (cum ar fi SMS, mesaje sau chat scris) folosind diferite
dispozitive ____________ minute/zi
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AIS-s
Toată lumea are obiective sau aspirații pe termen lung. Acestea sunt lucrurile pe care
indivizii speră să le realizeze pe parcursul vieții lor. În această secțiune, veți găsi un
număr de obiective de viață prezentate unul câte unul și vă vom pune trei întrebări
despre fiecare obiectiv.
(a) Cât de important este acest obiectiv pentru dvs.?
(b) Cât de probabil este că veți atinge acest obiectiv în viitorul dvs.?
(c) Cât de mult ați atins deja acest obiectiv până acum?
Utilizați următoarea scală pentru a răspunde la fiecare dintre cele trei întrebări despre
fiecare obiectiv de viață.
Deloc

1

Moderat

2

3

4

Foarte

5

6

7

1. Țel: Să fiu fizic sănătos.
___A. cat de important este asta pentru tine?
___b. Cât de probabil este ca acest lucru să se întâmple în viitorul tău?
___c. Cât de mult ați atins deja acest obiectiv?
2. Țel: să-mi țin mintea activă și ascuțită.
___A. cat de important este asta pentru tine?
___b. Cât de probabil este ca acest lucru să se întâmple în viitorul tău?
___c. Cât de mult ați atins deja acest obiectiv?
3. Țel: să aibă un stil de viață activ fizic.
___A. cat de important este asta pentru tine?
___b. Cât de probabil este ca acest lucru să se întâmple în viitorul tău?
___c. Cât de mult ați atins deja acest obiectiv?
4. Țel: Să aleg ceea ce fac, în loc să fiu impins de viață.
___A. cat de important este asta pentru tine?
___b. Cât de probabil este ca acest lucru să se întâmple în viitorul tău?
___c. Cât de mult este mulțumit în prezent?
5. Țel: Să ascundeți cu succes semnele de îmbătrânire.
___A. cat de important este asta pentru tine?
___b. Cât de probabil este ca acest lucru să se întâmple în viitorul tău?
___c. Cât de mult ați atins deja acest obiectiv?
6. Țel: Să simt că există oameni care mă iubesc cu adevărat și pe care îi iubesc.
___A. cat de important este asta pentru tine?
___b. Cât de probabil este ca acest lucru să se întâmple în viitorul tău?
___c. Cât de mult ați atins deja acest obiectiv?
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GSES
Mai jos sunt zece afirmații cu care puteți fi de acord sau de dezacord.
Folosind scara 1-4 de mai jos, indicați acordul dvs. cu fiecare element, plasând numărul
corespunzător pe linia care precede acel element.
Fiți deschiși și cinstiți în răspunsul dvs.

1-

Total fals

2-

Puțin adevărat

3-

Mai degrabă adevărat

4-

Foarte adevărat

____ 1. Pot reuși întotdeauna să rezolv problemele dificile dacă încerc destul de mult
____ 2. Dacă cineva mă opune, găsesc mijloacele și modalitățile de a obține ceea ce
vreau.
____ 3. Este ușor să rămân în scopurile mele și să îmi ating obiectivele.
____ 4. Sunt convins că aș putea face față în mod eficient evenimentelor neașteptate.
____ 5. Datorită inventivității mele, știu cum să fac față unor situații neprevăzute.
____ 6. Pot rezolva majoritatea problemelor dacă investesc efortul necesar.
____ 7. Pot să rămân liniștit atunci când mă confrunt cu dificultăți, pentru că mă pot
baza pe abilitățile mele de colaborare.
____ 8. Când mă confrunt cu o problemă, găsesc de obicei câteva soluții.
____ 9. Dacă am probleme, de obicei mă gândesc la o soluție
____10. De obicei, pot să mă ocup de ceea ce vine în calea mea.

MPA-SM
Următoarea este o listă a motivelor pentru care oamenii se angajează în activități
fizice, exerciții sau sport.
Ținând cont de activitatea fizică primară, răspundeți la fiecare întrebare (folosind
scala dată), pe baza faptului că răspunsul este adevărat pentru dvs.

1

2

Total fals pentru mine

3

4

5

6

7

Foarte adevărat pentru
mine
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___ 1. Pentru că vreau să fiu fizic potrivit.
___ 2. Pentru că e distractiv.
___ 3. Pentru că îmi place să particip la activități care mă provoacă fizic.
___ 4. Pentru că vreau să obțin noi abilități.
___ 5. Pentru că vreau să văd sau să mențin greutatea, așa că arăt mai bine.
___ 6. Pentru că vreau să fiu cu prietenii mei.
___ 7. Pentru că îmi place să fac această activitate.
___ 8. Pentru că vreau să îmbunătățesc competențele existente.
___ 9. Pentru că îmi place provocarea.
___ 10. Pentru că vreau să-mi definească mușchii, așa că arăt mai bine.
___ 11. Pentru că mă face fericită.
___ 12. Pentru că vreau să îmi păstrez nivelul actual de calificare.
___ 13. Pentru că vreau să am mai multă energie
___ 14. Pentru că îmi plac activitățile care sunt provocatoare din punct de
vedere fizic.
___ 15. Pentru că îmi place să fiu cu alții care sunt interesați de această
activitate.
___ 16. Pentru că vreau să îmi îmbunătățesc capacitatea cardiovasculară.
___ 17. Pentru că vreau să îmi îmbunătățesc aspectul.
___ 18. Pentru că cred că e interesant.
___ 19. Pentru că vreau să-mi mențin puterea fizică pentru a trăi o viață
sănătoasă.
___ 20. Pentru că vreau să fiu atrăgător pentru ceilalți.
___ 21. Pentru că vreau să întâlnesc oameni noi.
___ 22. Pentru că îmi place această activitate.
___ 23. Pentru că vreau să-mi mențin sănătatea fizică și bunăstarea.
___ 24. Pentru că vreau să îmi îmbunătățesc forma corpului.
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___ 25. Pentru că vreau să mă perfecționez în activitatea mea.
___ 26. Pentru că mi se pare stimulativă această activitate.
___ 27. Pentru că mă simt fizic neatractiv dacă nu o fac.
___ 28. Deoarece prietenii mei doresc să fac asta.
___ 29. Pentru că îmi place entuziasmul de participare.
___ 30. Pentru că îmi place să petrec timpul cu ceilalți care fac această
activitate.

BNSG-S
Instrucțiuni: Citiți cu atenție fiecare dintre următoarele elemente, gândindu-vă cum se
referă la viața dvs. și apoi indicați cât de adevărat este pentru dvs. Utilizați
următoarea scală pentru a răspunde:

1

2

3

4

5

Total fals

6

7
Foarte adevărat

1. Simt că sunt liber să-mi decid cum să-mi trăiesc viața. ____
2. Îmi place cu adevărat persoanele cu care interacționez. ____
3. Deseori, nu mă simt foarte competent. ____
4. Mă simt presat în viața mea. ____
5. Oamenii pe care îi știu spun că sunt bun la ceea ce fac. ____
6. Mă întâlnesc cu oamenii cu care vin cu mine. ____
7. Mă țin destul de mult și nu am contacte sociale. ____
8. În general, simt liber să-mi exprim ideile și opiniile. ____
9. Consider că persoanele cu care interacționez în mod regulat sunt prietenii mei. ____
10. Am reușit să învăț recent noi competențe noi. ____
11. În viața mea de zi cu zi, trebuie să fac frecvent ceea ce mi se spune. ____
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12. Oamenii din viața mea îmi pasă de mine. ____
13. Majoritatea zilelor simt un sentiment de implinire din ceea ce fac. ____
14. Persoanele cu care interacționez zilnic tind să-mi iau în considerare sentimentele.
____
15. În viața mea nu prea am șansa să arăt cât de capabil sunt. ____
16. Nu sunt mulți oameni la care sunt aproape. ____
17. Mă simt ca și cum aș putea să fiu eu însumi în situațiile mele zilnice. ____
18. Persoanele cu care interacționez cu regularitate nu par să mă placă mult. ____
19. De multe ori nu mă simt foarte capabil. ____
20. Nu sunt prea multe ocazii pentru mine să-mi decid cum să fac lucrurile în viața mea
de zi cu zi. ____
21. Oamenii sunt, în general, destul de prietenoși față de mine. ____

SWLS
Instrucțiuni: Mai jos sunt cinci afirmații cu care puteți fi de acord sau de dezacord.
Folosind scara 1-7 de mai jos, indicați acordul dvs. cu fiecare element, plasând
numărul corespunzător pe linia care precede acel element. Fiți deschisi și cinstiți în
răspunsul dvs.

1

2

3

4

Dezacord total

5

6

7
Acord total

____ În majoritatea modurilor, viața mea este aproape de idealul meu.
____ Condițiile din viața mea sunt excelente.
____ Sunt multumit de viata mea.
____ Deocamdata am obtinut lucrurile importante pe care le doresc in viata.
____ Dacă aș putea să-mi trăiesc viața, nu aș schimba aproape nimic.
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PWI
Instrucțiuni: Următoarele întrebări vă pun întrebarea cât de mulțumit vă simțiți, pe o
scară de la zero la 10. Zero înseamnă că nu vă simțiți deloc satisfacție și 10 înseamnă
că vă simțiți complet satisfăcuți.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

____ 1. "Gândește-te la viața ta și la circumstanțele tale personale, cât de mulțumit ești
cu viața ta în ansamblu?"
____ 2. "Cât de mulțumiți de nivelul dvs. de trai?"
____ 3. "Cât de mulțumit ești de sănătatea ta?"
____ 4. "Cât de mulțumit ești de ceea ce faci în viață?"
____ 5. "Cât de mulțumiți de relațiile personale?"
____ 6. "Cât de mulțumit sunteți de cât de sigur vă simțiți?"
____ 7. "Cât de mulțumit sunteți că sunteți parte din comunitatea voastră?"
____ 8. "Cât de mulțumiți de securitatea viitoare?"
____ 9. "Cât de mulțumit ești cu spiritualitatea sau religia ta?"
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2. Pedagogie
2.1. Introducere în andragogie
Învățarea altora este o lucrare provocatoare, de fapt este probabil ca atunci când se
desfășoară această activitate el / ea se poate confrunta cu probleme cum ar fi: ce
strategii ar trebui folosite, cum să motivați elevii, dacă să le dați autonomie sau nu, etc.
Din fericire există o știință care se ocupă de practica predării și de influența acesteia în
învățarea elevilor. Pedagogia a fost inițial singurul termen folosit pentru a compila aceste
cercetări. Cu toate acestea, această disciplină a evoluat în cele din urmă într-o altă
andragogie numită, care diferă într-o oarecare măsură de prima.
Pedagogia este un termen care ar putea suna un clopot pentru tine, dar ai auzit vreodată
înainte de cuvântul "andragogie"? În această secțiune vom explora originile și
înțelesurile și vom deveni conștienți de diferențele dintre ambele domenii: pedagogia și
andragogia, concentrându-se în special asupra acestei ultime.
Noțiunea de andragogie a fost inițial dezvoltată în anii 1960 de către Malcolm Knowles
ca o modalitate de a descrie în mod specific învățarea în rândul adulților. Knowles a
afirmat că andragogia este arta și știința învățării adulților, astfel se referă la orice formă
de învățare a adulților (Kearsley, 2010). Cu alte cuvinte, termenul folosit pentru a se
referi la instrucțiunea care abordează nevoile adulților, iar principala sa particularitate
este că se concentrează mai degrabă pe procesul de învățare decât pe conținutul
învățat. Până în acel moment, cercetările efectuate în domeniul pedagogiei s-au bazat
pe studii de predare a copilului, furnizând doar dovada modului în care copiii învață și
adresându-se exclusiv necesităților lor, care diferă în mod clar de nevoile adulților. Prin
urmare, andragogia a rezultat ca răspuns la necesitatea unei abordări pedagogice
centrate pe adulți.
Informațiile adunate despre procesul de învățare a unui copil nu mai sunt valabile atunci
când vom învăța adulți sau seniori, prin urmare Malcolm Knowles și-a dezvoltat propria
abordare andragogică bazată pe cinci ipoteze de importanță capitală distinctive ale
cursanților adulți, ultimul fiind adăugat cu posterioritate.
• Conceptul de sine
În timp ce o persoană se maturizează, conceptul său se deplasează de la o personalitate
dependentă la una de a fi o ființă umană directă. Spre deosebire de copiii care sunt
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obligați prin lege să meargă la școală, adulții sunt liberi să aleagă să se angajeze și să
persiste în educație. Astfel, un antrenor ar trebui să profite de el și să încurajeze
autonomia cursantului.
• Experiența adulților cursanți
Pe măsură ce o persoană se maturizează, acumulează un rezervor de experiență în
creștere, care devine o resursă tot mai mare pentru învățare. Învățătorii adulți au
experimentat o varietate de experiențe și se sprijină în mod constant asupra lor. Astfel,
învățarea se bazează pe cunoștințe și experiențe anterioare.
• Capacitatea de a învăța
Pe măsură ce o persoană își maturizează disponibilitatea de a învăța, devine din ce în
ce mai mult orientată spre sarcinile de dezvoltare ale rolurilor sale sociale. Adulții sunt
gata să învețe acele lucruri care le vor aduce valoare și îi vor ajuta să facă față vieții.
• Orientarea spre învățare
Pe măsură ce o persoană își maturizează schimbările în perspectiva timpului, de la o
aplicare amânată a cunoașterii la o aplicare imediată. În consecință, orientarea sa către
învățare se schimbă de la un subiect centrat pe unul din centrele problematice.
• Motivația de a învăța
Pe măsură ce o persoană își maturizează motivația de a învăța este internă (Knowles
1984: 12). Învățătorii adulți au o motivație reală de a învăța și de a dobândi noi abilități,
dincolo de scopul simplu de a trece un subiect. Prin urmare, este oportună utilizarea
aceleiași metode de predare, indiferent de vârsta cursanților? Este corect să spunem că
nu este posibil, deoarece adulții învață diferit de copii. Metoda de predare trebuie să fie
adaptată cerințelor publicului și care include luarea în considerare a vârstei cursanților.
Persoanele adulte au încredere în experiențele lor de viață semnificative și în propriile
lor obiective, devenind motivație o variabilă de importanță capitală. Cursurile trebuie să
fie structurate în funcție de audiența lor și un formator ar trebui să dezvolte strategii
motivaționale bazate pe cele cinci ipoteze menționate mai sus ale Andragogiei.
O comparație între metodele de pedagogie și abordarea andragogiei
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În ciuda faptului că pedagogia este similară pedagogiei, Knowles a apărut discrepanța
ambelor concepte. Autorul acestei teorii susținea că pedagogia era un model de
conținut, în timp ce andragogia era un model de proces. În continuare este prezentat
un tabel care prezintă principalele discrepanțe dintre cele două discipline:

Pedagogie

Andragogie

Profesorul este responsabil de sala de

Studentul este mai autonom; mai puțin

clasă; elevul este dependent

dependent de profesor

Învățătorul este responsabil pentru

Elevul este responsabil pentru învățare

învățare
Se poate câștiga puțină experiență

Se poate câștiga mai multă experiență

Există un curriculum standard impus de

Curriculumul este bazat pe mai multe

societate

aplicații

Concentrați-vă pe conținut și achiziționați

Concentrați-vă pe procesul și

acel conținut

performanța sarcinilor

Motivație externă

Motivație internă.

Acest tabel reflectă perfect cele cinci ipoteze de învățare a adulților: un cursant adult
este mai autonom și este mișcat de o motivație internă. Pe baza acestor presupuneri,
Knowles a dezvoltat, de asemenea, principiile teoriei învățării adulților, după cum se
menționează mai jos:
• Adulții trebuie să aibă o mână în proiectarea și dezvoltarea experienței lor de
învățare.
• Experiența ar trebui să fie la baza tuturor sarcinilor și activităților de eLearning.
• Aplicațiile și beneficiile în viața reală trebuie să fie legate de cursul de
eLearning.
• Oferiți cursanților adulți posibilitatea de a absorbi informații, nu de a le
memora.
Astfel, atunci când dezvoltăm un curs pentru seniori și adulți, este important să
proiectăm cursul în jurul acestor principii ale teoriei învățării adulților.
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1.2. Învățare formală, non-formală și informală: cunoașterea
diferențelor dintre ele
În această secțiune găsim o introducere generală în educația formală, neformală și
informală a cetățenilor în vârstă. Există trei tipuri diferite de educație care au loc în
societatea noastră în zilele noastre. Probabil că toți le-am fost expuse la un anumit nivel:
fie să mergem la școală, să ne înscriem la cursuri de vară, fie să învățăm un nou concept
de la părinții noștri sau de la un prieten, în timp ce suntem acasă sau chiar am plecat. În
continuare sunt explicate tipurile de educație în ceea ce privește locul, recunoașterea și
participarea profesorilor.
• Învățarea formală este organizată și ghidată de un curriculum formal și de obicei
conduce la orice fel de acreditare recunoscută, cum ar fi o diplomă de liceu sau
o diplomă de absolvire. Astfel, este de obicei recunoscută de guvern într-o
oarecare măsură și este predată de profesioniști, cum ar fi profesori sau
profesori.
• Pe de altă parte, educația non-formală este educația care are loc în afara
cadrului formal de învățare, dar într-un anumit tip de cadru organizațional.
Învățarea este de obicei organizată, dar de cele mai multe ori nu este ghidată de
un curriculum formal. Acest tip de educație poate fi condus de un profesor
calificat. Aceasta decurge din decizia conștientă a cursantului de a stăpâni o
anumită activitate, o abilitate sau o arie de cunoaștere și, astfel, individul face
eforturi intenționate pentru atingerea scopului. Oamenii nu primesc o diplomă
recunoscută, dar sporesc abilitățile și capacitățile indivizilor.
• Învățarea informală este educația care are loc în afara sălii de clasă și rezultă
din implicarea cursantului în activități care nu sunt realizate cu un scop de
învățare. Învățarea este involuntară și face parte din viața de zi cu zi. Cu alte
cuvinte, dobândiți noi concepte și abilități fără a acorda atenție; fără a face eforturi
intenționate, ca exemplu prin colaborarea cu alții, organizând o anumită activitate
sau din greșeală. Ar trebui să aibă loc fără participarea unui profesor. Învățarea
informală ar putea fi considerată utilă, dar este mai puțin organizată și poate
include evenimente legate de educație sau activități care se desfășoară în cadrul
familiei, locului de muncă și în viața de zi cu zi a fiecărei persoane, în contextul
educației conduse de familie și societate.
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Poate că cea mai potrivită opțiune pentru adulți le este învățarea non-formală, deoarece
oferă libertatea de a explora, decide ce să învețe și ordinea în care sunt dobândite
cunoștințele și abilitățile. Cu toate acestea, dorim să subliniem puterea învățării
informale, deoarece permite învățarea abilităților soft și a competențelor transversale în
timp ce învățăm alte competențe, de exemplu, putem oferi un curs despre limba engleză
(curs non-formal), dar în același timp timp am putut obține toleranță și empatie (învățare
informală). În cadrul proiectului Walk-n-Talk, învățarea se face datorită unei activități
educaționale planificate. Vrem să nu uitați că, într-un fel, abilitățile informale vor crește
și alte abilități de învățare, vor face învățarea mai experimentală, mai emoționantă și mai
plăcută, în timp ce învățarea lor se va produce după încheierea activității (și, de
asemenea, în familiile sau prietenii lor).
Metodele utilizate pentru auto-educație sunt:
• Utilizați ajutorul membrilor familiei, al prietenilor, al însoțitorilor, de exemplu:
folosirea sfaturilor, cineva urmărind îndeplinirea unor sarcini, consultați o altă
persoană etc.
• Folosirea materialelor tipărite - ar trebui să se înțeleagă că se folosește
literatură, publicată mai devreme în forma tradițională (scripturi de carte, presă
profesională, cum ar fi "ziarul legal") pentru a crește gradul de conștientizare.
Persoana a ajuns la aceste materiale din proprie inițiativă și nu a făcut parte din
curriculum-ul cursului, recomandat de către profesor / instructor (care nu face
parte din temele propuse).
• Folosirea programelor de calculator și a oportunităților de rețea oferite pe
Internet - înseamnă utilizarea prin intermediul conexiunii la internet (on-line) a
diferitelor tipuri de ghiduri, cărți, presă comercială, cursuri de limbă etc.
• utilizarea programelor educaționale difuzate prin televiziune și radio,
• Vizitați centre de cercetare cum ar fi bibliotecile; și să profite de utilizarea
resurselor lor de informare.
Învățarea formală și non-formală este parțial intenționată și parțial incidentală: atunci
când urmărim în mod conștient orice țintă de învățare, nu putem contribui la învățarea
lucrurilor care nu fac parte din această țintă. Învățarea informală este, totuși, exclusiv
incidentală.
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Competențele soft sunt legate de relațiile noastre cu oamenii: comunicarea, conducerea,
colaborarea etc. De exemplu, cele legate de abilitățile antreprenoriale, care includ
creativitatea, perseverența, inventivitatea, încrederea în sine, inițiativa, responsabilitatea
și munca în echipă. Dobândirea acestor abilități și competențe moi ar putea necesita ani
de experiență și greșeli, iar acestea ar fi dificil de evaluat și de certificat. Aceste abilități
sunt dobândite în timp ce colaborăm cu oameni sau organizăm la lucru. Este experiența
pe care o câștigă toată lumea după câțiva ani de muncă, de a conduce echipe de lucru
sau de a cerceta și de a inova. Cu alte cuvinte, aceasta este ceea ce se numește învățare
informală. Prin urmare, învățarea informală ar putea fi considerată cea mai potrivită
abordare pentru dobândirea de abilități, atitudini și valori soft. Cu toate acestea, ar trebui
să ținem cont de faptul că acest tip de învățare special trebuie oferit ca un proces, și nu
ca un conținut.

3. Learner

A deveni vechi implică schimbări majore în viața unei persoane fie din punct de vedere
social, fie din punct de vedere fizic, iar instructorii trebuie să fie conștienți de acest lucru
și să-și adapteze instrucțiunile la situația elevilor adulți. În acest capitol vom comenta
aceste modificări și vom aborda procesul de îmbătrânire pentru a profita la maximum de
acest lucru. Pentru a răspunde mai bine nevoilor și așteptărilor cursanților adulți, trebuie
să adaptăm potențialitățile educației la nevoile cetățenilor în vârstă, precum și sprijinul
necesar pentru creșterea calității vieții persoanelor în vârstă prin educație.

3.1. Calitatea vieții

Calitatea vieții (cunoscută și sub numele de QoL) este un concept abstract care probabil
că oricine poate prezice semnificația, cu toate acestea este dificil să o definiți cu
exactitate. Oamenii de obicei asociază QoL cu bunăstarea, o muncă bună, fiind fericită,
sănătoasă sau bogată. Dincolo de aceasta, toată lumea are propriile opinii, ceea ce
înseamnă că QoL este mai degrabă un concept subiectiv.
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Într-o societate modernă, calitatea vieții este o prioritate pentru cetățeni și cum putem ști
dacă calitatea vieții unei persoane este ridicată sau scăzută? Pentru a putea măsura
QoL, Maslow a propus o ierarhie a nevoilor (Maslow & Cox) care includea condițiile de
viață de bază care trebuie acoperite înainte de atingerea unui nivel superior al calității.
Cu toate acestea, în societatea noastră aspecte subiective precum percepția individului,
contextul culturii și a sistemelor de valori în care trăiesc au un impact major asupra
calității vieții.

Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, se confruntă cu schimbări fizice, psihologice și
sociale, care sporesc expunerea lor la situații incontrolabile. Cum ne confruntăm cu
aceste situații în schimbare va crește sau scădea percepția noastră subiectivă asupra
calității vieții. În plus, există unii factori care pot pune în pericol acest proces: pierderea
controlului, scăderea simțurilor, dificultatea de adaptare și alte amenințări. Pentru a
putea face față acestor amenințări și pentru a minimiza impactul, seniorii trebuie să
adopte o atitudine pozitivă față de acest proces natural de îmbătrânire. O atitudine
pozitiva va fi benefica pentru a spori calitatea seniori.

Și cum poate fi îmbunătățită calitatea vieții persoanelor în vârstă?
• Adaptare: De-a lungul vieții noastre trebuie să ne confruntăm cu schimbări ale
corpului, vieții și mediului, iar aceste schimbări pot afecta calitatea vieții noastre,
fie pozitiv, fie negativ. Cei care sunt capabili să se adapteze la schimbări sunt
susceptibile de a-și menține calitatea vieții.
• Participarea socială: Seniorii își sporesc satisfacția atunci când participă la
activități în familie, în vecinătate, la locul de muncă etc. Acest lucru îi ajută să-și
folosească abilitățile și să-și dezvolte personalitatea, ceea ce crește și QoL.
• Obținerea și acordarea de sprijin: obținerea de sprijin și socializarea cu alte
grupuri va promova includerea persoanelor în vârstă în societate. Ele se vor simți
parte și integrate într-un grup care își asumă relații interpersonale, dobândind
abilități afective și asertive etc. și, prin urmare, influențând pozitiv calitatea vieții.
• Fiți activi: Este important să păstrați obiectivele și obiectivele în viață și să fii
membru activ al unui grup social, deoarece aceasta afectează pozitiv sănătatea.

27

• Continuați învățarea: învățarea pe tot parcursul vieții sa dovedit a fi un
standard care îmbunătățește calitatea vieții. Învățarea ține persoanele active, dar
și le permite să-și sporească creativitatea, dezvoltarea personală, abilitățile
personale și satisfacția vieții (Brocket 1985, Ladmin 1997, Schuller 2004).

Calitatea vieții este un statut complex și nu există o modalitate unică și simplă de
îmbunătățire a acesteia. Cu toate acestea, educația poate contribui la creșterea calității
vieții sau, cel puțin, la prevenirea scăderii acesteia. Acțiunile socio-educaționale bine
concepute pot fi folosite pentru a învăța elevii în vârstă, dar și pentru a le permite să
dobândească noi abilități, atitudini și aptitudini.
Persoanele în vârstă sunt un grup foarte eterogen și fiecare individ are nevoile și
problemele proprii. Conceptul de QoL, dacă este privit individual, este și mai complex.
Educația poate oferi un instrument foarte util, încurajând / dezvoltând capacitatea de a
continua învățarea, învățând din ceea ce se întâmplă în jurul nostru și ce se întâmplă cu
noi. QoL este vorba despre acceptarea noastră, despre limitările noastre și despre
obstacolele din viața noastră, dar datorită procesului de învățare, toată lumea poate
descoperi noi potențialități, noi plăceri despre care nu eram conștienți și căi noi de a fi
fericiți, productivi și folositori altora. Educația poate ajuta la realizarea obiectivelor
anterioare, în special datorită educației nonformale, deoarece permite nu numai
învățarea unor competențe și competențe specifice, ci și alte competențe transversale
și abilități moi: comunicare, colaborare, creativitate, leadership etc.

3.2. Îmbătrânirea
Pe măsură ce ființele umane îmbătrânesc, ei trec prin diferite faze ale vieții și au diverse
emoții, amenințări și gândire. Îmbătrânirea nu este doar un proces psihologic ci o cale în
care se confruntă problemele psihologice care vin împreună cu intrarea în ultima fază a
vieții. Persoanele fizice au eliminat rolurile anterioare și le-au asumat pe cele noi, astfel
încât sunt implicate situații și agenți noi, care necesită învățare și o auto-definiție
revizuită.
Există un număr tot mai mare de vârstnici de peste 65 de ani în societatea noastră și
aceștia sunt mai activi comparativ cu generația anterioară de 65+ ani. Interesul pentru
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învățarea pe tot parcursul vieții în rândul acestor vârstnici a crescut în ultima vreme, iar
planificatorii educaționali și profesorii ar trebui să aibă abilități de bază în ceea ce
privește îmbătrânirea pentru a le sprijini mai bine.
Îmbătrânirea provine din mai multe provocări, iar pierderea independenței reprezintă o
parte potențială a procesului, diminuarea abilităților fizice și discriminarea la vârstă. Cu
toate acestea, în ciuda convingerii generale că persoanele în vârstă sunt reticente în a
învăța deoarece memoria lor a dispărut de-a lungul timpului, cunoașterea este încă bine
păstrată și, prin urmare, este posibilă menținerea unei vieți normale și dezvoltarea
învățării pe tot parcursul vieții (Suutame 2010). Există un termen numit senescență care
se referă la procesul de îmbătrânire, inclusiv schimbări biologice, emoționale,
intelectuale, sociale și spirituale. Mulți adulți în vârstă rămân foarte independenți, iar alții
necesită mai multă grijă. Deoarece persoanele în vârstă nu mai dețin locuri de muncă,
finanțele pot fi o provocare. Datorită concepțiilor culturale greșite, persoanele în vârstă
pot fi ținte de stereotipuri ridicole. Persoanele în vârstă se confruntă cu multe provocări
în viața ulterioară, dar nu trebuie să intre în vârstă fără demnitate.
Oamenii pot avea percepția lor individuală cu privire la îmbătrânire. Experiența
îmbătrânirii aduce o dimensiune importantă de ce ar trebui să ne abținem de la
generalizarea când vorbim despre vârstnici.
Învățarea pe tot parcursul vieții în rândul persoanelor în vârstă necesită profesori
profesioniști care au cunoștințe gerontologice actualizate și atitudini pozitive față de
persoanele în vârstă și în vârstă. Persoanele în vârstă, chiar și în vârstă înaintată, fără
tulburări cognitive bazate pe boală (în special boala Alzheimer și afecțiunile asociate) nu
au alte bariere în calea învățării, cu excepția celor ale propriei motivații. Prin urmare,
trebuie oferită o varietate de activități educaționale care să răspundă nevoilor și
așteptărilor persoanelor în vârstă. Persoanele în vârstă sunt grupul cel mai eterogen de
persoane care doresc activități personalizate.
Trebuie să ținem cont de faptul că vârsta în societățile noastre afectează persoanele în
vârstă și generează obstacole în calea participării la activități educaționale. Prin urmare,
trebuie să luptăm împotriva informațiilor și atitudinilor false pentru a dezvolta învățarea
de-a lungul vieții care susține calitatea vieții pentru persoanele în vârstă.

3.3. Seniori în societate
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Populația din Europa crește din cauza creșterii speranței de viață și a nivelului scăzut de
fertilitate. În consecință, procesul de îmbătrânire va continua și în viitor, astfel încât tot
mai mulți oameni vor ajunge la bătrânețe. Impactul îmbătrânirii demografice în cadrul
Uniunii Europene este probabil să aibă o importanță majoră în deceniile următoare, ceea
ce implică schimbări semnificative.

Figura 1. Procente populație totală

De asemenea, diferențele de speranță de viață între sexe sunt esențiale. În termeni
generali și conform statisticilor, femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Deoarece
populația îmbătrânită nu va înceta să crească, trebuie să fim pregătiți pentru schimbările
sociale pe care acest lucru le-ar putea implica și, de asemenea, rolul viitor al persoanelor
în vârstă în societate.
Sa dovedit că legăturile sociale și relațiile interpersonale sunt factori majori care
afectează nivelul de bunăstare și fericire al oamenilor. În mod similar, relațiile negative
și conexiunile sociale limitate duc la izolare. În cadrul sondajului UE-SILC din 2006 sa
afirmat că "populația fără prieteni tinde să crească în funcție de vârstă în toate țările".
Seniorii pot pierde relațiile sociale de-a lungul vieții lor, astfel încât familia joacă un rol
major în prevenirea izolației. Suportul familial este esențial pentru a susține procesul de
îmbătrânire.
Datorită schimbărilor demografice și a problemelor emergente, sa născut conceptul de
îmbătrânire activă. Îmbătrânirea activă se realizează atunci când se adoptă o strategie
de îmbătrânire productivă care subliniază calitatea vieții și bunăstarea mintală. Astfel,
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este preocupat de procesul de îmbătrânire, mai degrabă decât de cei care au ajuns, de
asemenea, la etapa finală.
Bătrânii, majoritatea pensionarilor, ar trebui să aibă posibilitatea de a contribui în mod
diferit la societate pentru ai face să se simtă parte din ea. Lucrările voluntare, activitățile
familiale, cursurile de petrecere a timpului liber sunt câteva din opțiunile pe care le au.
Aceste activități trebuie să acorde o atenție deosebită aspectelor nutriționale ale unui stil
de viață sănătos. Îmbunătățirea potențialului și a calității vieții cetățenilor poate crea o
sustenabilitate economică mai incluzivă și poate continua.
După cum sa menționat anterior, integrarea socială este esențială pentru bunăstarea
persoanelor vârstnice dependente care locuiesc acasă (Caballero et al., 2007, Corinne
2005, Golden și alții 2009). Seniorii trebuie să se angajeze în activități sociale, să rămână
ocupați și activi, precum și să se întâlnească cu alți oameni. Aceste măsuri vor contribui
la prevenirea excluziunii sociale și la creșterea nivelului de fericire și bunăstare a
persoanelor în vârstă.
Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc și intră în a treia vârstă, ei consideră voluntariatul
un înlocuitor bun pentru rolurile sociale pe care le-au pierdut. Vârstnicii de voluntariat pot
avea un impact social pozitiv atât asupra societății, cât și asupra voluntarilor în vârstă,
furnizând servicii nedisponibile sau scumpe. Voluntariatul de către persoanele în vârstă
poate contribui la eliminarea izolației, la consolidarea participării comunității, la sporirea
stimei de sine a voluntarilor, la schimbarea stereotipurilor și la promovarea conștiinței
sociale și politice. Ajutându-i pe alții, voluntarii mai în vârstă se pot ajuta și ei înșiși și își
pot spori bunăstarea fizică, mentală și socială, protejând-o de capcanele pensionării,
declinul fizic și inactivitatea. Integrarea socială legată de munca voluntară poate
îmbunătăți starea de bine, deoarece reducerea izolării sociale poate duce la o mai mică
depresie.
Există un gând comun că instrumentele TIC sunt mai degrabă corelate cu viața
profesională a oamenilor, însă acest lucru sa schimbat. Multe moduri de a contribui la
voluntariatul social sau la îmbătrânirea activă sunt mediate în zilele noastre prin
intermediul noilor tehnologii. Acest lucru reafirmă sensul învățării pe tot parcursul vieții.
Bătrânii au nevoie de competențe TIC pentru a face față acestei noi ere și pentru a avea
o legătură socială cu lumea.
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3. Trainer
După cum sa menționat în capitolele anterioare, creșterea numărului persoanelor în
vârstă și pensionare a implicat schimbări atât în contextul social, cât și în cel educațional.
Educatorii trebuie să fie conștienți de aceste schimbări și să dezvolte un curs bazat pe
vârstnici. Pentru a putea dezvolta un curs care să îndeplinească așteptările de seniori,
mai întâi vom explora rolurile pe care trebuie să le ia educatorii adulți, ce competențe
trebuie să le transfere cu succes, unde și cum să le recruteze și cum să le păstreze în
sistemul de învățământ .

4.1. Schimbarea mediului de predare a adulților în vârstă
La fel ca schimbările în vârstă prin fazele sau etapele vieții lor, mediul care le înconjoară
face și el. De obicei, atunci când auzim cuvântul "educație", îl conectăm cu școli,
universități etc. Cu toate acestea, cursanții adulți sunt mai familiarizați cu educația nonformală și informală.
Metodele inovatoare de predare și învățare, motivația, diferitele modalități de
interacțiune între profesori și cursanți și invadarea TIC în învățare au influențat mediul
didactic. Educatorii adulți trebuie să se adapteze la aceste schimbări și să facă din
învățătura lor mai multă autoreglare și auto-determinare. Învățătorul știe mult mai bine
ceea ce dorește să obțină și necesită cunoștințe mult mai practice și relevante pe loc. În
general, scopul lor este îmbunătățirea calității vieții.
După cum sa menționat anterior, schimbările în cererea de educație a adulților de a
schimba rolul educatorilor adulți. Aici, vom descoperi care sunt aceste modificări:
• Adoptarea unei abordări centrate pe elev care să răspundă cerințelor cursanților
adulți,
• Publicați cursul oferit în locurile potrivite; unde seniorii vor fi capabili să o
urmărească.
• Să creeze o piață și să pună în aplicare cursuri durabile pe care seniorii își pot
permite,
• Ghidarea și sprijinirea cursanților prin procesul de învățare și curs,
• Utilizarea mijloacelor media și a cunoștințelor TIC,
• Planificarea conceptului de educație și a cursurilor care vor fi predate.
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4.2. Competențele educatorilor adulți
Tehnologia și propunerile europene privind TIC nu sunt concepute direct pentru
persoanele în vârstă. Aceasta înseamnă că formatorii pentru adulți trebuie să
dobândească sau să dobândească o serie de competențe pentru a-și motiva studenții
mai în vârstă și pentru a le transmite cunoștințele tuturor.
Tehnologia nu este un subiect instrumental. Dimpotrivă, este mai degrabă o competență
transversală, care este esențială pentru a evita excluderea de la seniori din societate.
Educatorii adulți trebuie să țină seama de aceste ipoteze și să-și schimbe atitudinea față
de alfabetizarea digitală a vârstnicilor, conștientizând avantajele acestora.
Cadrele didactice și educatorii adulți trebuie să aibă următoarele competențe majore:
• Fii un cursant independent pe tot parcursul vieții. Adresați-vă nevoilor de
învățare și setați obiectivele de învățare
• Fii un comunicator, un jucător de echipă și un agent de rețea. Utilizați limbaj
clar și direct pentru a comunica cu elevii dvs.;
• Să fie responsabil pentru dezvoltarea în continuare a învățării în rândul adulților.
Monitorizați învățarea și adaptați instruirea;
• Fii expert. Deține cunoștințe de subiect și abilități de predare necesare pentru
disciplinele și audiența predată;
• Să poată utiliza diferite metode de învățare, stiluri și tehnici de instruire care
sunt eficiente atunci când lucrează cu adulții. Instruire de proiectare pentru a
dezvolta abilitățile de însușire a cunoștințelor și a competențelor digitale ale
elevilor;
• Fiți un motivator și susțineți cursanții adulți. Să se angajeze în ascultarea,
dialogul și interogarea activă pentru a facilita și susține învățarea și motivează
cursanții să-și atingă obiectivele;
• Să poată gestiona eterogenitatea și grupurile. Modelul și înțelegerea diversității.

4.3. Cum să-ți motivezi elevii
Motivarea este esențială pentru obținerea rezultatelor educaționale bune. De-a lungul
dezvoltării cursului, motivația cursanților poate fi împiedicată sau pierdută datorită
barierelor și dificultăților întâlnite de unii vârstnici în procesul de învățare. Prin urmare,

33

educatorii adulți trebuie să fie conștienți de această problemă și să stimuleze motivația
cursanților în timpul experienței de învățare.
Uneori, elevii se înscriu într-un curs pentru că cineva le-a împins să o facă sau să se
obosească de curs, deoarece nu pot urma ritmul clasei. În astfel de cazuri motivația este
scăzută. Cu toate acestea, atât elevii cât și formatorii au strategii de îmbunătățire a
gradului de motivare al cursanților și de sporire a interesului acestora în curs. Care sunt
presupunerile pe care trebuie să le analizăm atunci?
• Activitățile educaționale trebuie să aibă sens. Seniorii trebuie să fie convinși de
ceea ce vor învăța, altfel interesul lor ar putea scădea rapid. Învățarea trebuie să
fie contextualizată pentru a deveni relevantă și necesară și, cel mai important,
pentru a le face sens.
• Învățătorii de vârsta a treia vor să știe scopul învinuit. Conținutul predat trebuie
să fie semnificativ. Seniorii consideră că timpul lor este foarte valoros, așa că nu
vor să-și piardă timpul în activități prostie.
• Profitați de mediul personal al cursanților. Materialul adresat persoanelor în
vârstă trebuie să fie legat de mediul studenților și de domeniile și interesele lor
legate de locul de muncă. Încercați să evitați activitățile și examenele obișnuite
bazate pe cărți.
• Învățătorii în vârstă treia au mai multă experiență. Învățătorii în vârstă au
trăsături distinctive: mai multe experiențe de viață, conservarea ideilor majore și
cunoștințele anterioare. Profitați de experiența lor și includeți-o în dezvoltarea
cursului.
• Motivația este un pas important spre motivație. Atunci când motivația lipsește,
există mai puține posibilități de a obține o învățare reușită. Interesul și dorința de
a învăța sunt esențiale pentru stimularea motivației.
• Tratarea persoanelor ca indivizi. Acordați atenție distincțiilor fizice și
psihologice. Oamenii și persoanele în vârstă, în mod special, doresc să simtă că
cineva le acordă atenție și are grijă de ele.
• Ajutați seniorii să depășească gândurile negative. Rușinea, disconfortul și
teama sunt unele dintre sentimentele care pot apărea în rândul elevilor vârstnici.
De asemenea, aceste sentimente sunt însoțite de o atitudine negativă, deci
instructorii trebuie să-i ajute să facă față acestor bariere. Îmbunătățirea încrederii
și respectului de sine îi va ajuta să își atingă obiectivele.
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• Fiți pregătit să faceți față dezamăgirii. Persoanele care învață mai în vârstă au
nevoie de sprijin suplimentar și stimulente sau stimulente pentru că mulți dintre
ei nu sunt total convinși de capacitățile lor cognitive și fizice.
• Învățătorii în vârstă treia trebuie să joace un rol în programele educaționale.
Încercați să le faceți să participe la planificarea și planificarea cursului. Deci, ei
pot simți că lecțiile se adaptează la nevoile lor.
• Faceți-i să se simtă confortabil. Atunci când într-un grup, indivizii tind să se
compare cu alți oameni, uneori poate să apară un sentiment de inferioritate sau
de demotivare. Așadar, încercați să vă măriți stima de sine prin felicitarea și
complimentarea elevilor vârstnici când aceștia realizează progrese.
Astfel, un cursant devine motivat atunci când simte că este pe cale să atingă succesul,
este în spiritele bune, a fost lăudat, se simte parte din grup și știe că ceea ce faci are o
valoare intrinsecă. Dacă toți acești factori sunt dat, elevul va lua în considerare învățarea
ca o activitate plăcută și plăcută.
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4. Plimbările
Prin adoptarea unei abordări de învățare în aer liber, eliminăm unele dintre barierele pe
care clasa tradițională le poate pune între adulți sau vârstnici și experiențele corecte din
viața reală. Învățarea în exterior este direct și directă, astfel încât cunoștințele pe care
elevii le câștigă nu numai că sunt reale, ci și de neuitat.
Acesta oferă un spațiu pentru învățarea dincolo de granițele subiectului, astfel încât elevii
să poată face legături între diferitele domenii ale învățării. Prin activități interdisciplinare
de acest tip, persoanele în vârstă își pot dezvolta cunoștințele, înțelegerea, abilitățile
organizaționale, munca în echipă și capacitatea de a-și aplica învățarea în contexte
incerte și provocatoare.
Poate că una dintre caracteristicile cele mai remarcabile ale învățării în aer liber este că
învățarea este contextualizată în lume și viața dincolo de situația formală. În mod similar,
varietatea de contexte și medii pentru învățare este nelimitată: puteți învăța într-o
cafenea, în timpul unei excursii, într-o excursie, într-un teatru etc. Oamenii în vârstă pot
afla despre orice subiect în aer liber în contextul corespunzător, obiceiuri precum mersul
pe jos, socializarea etc.
Există un număr mare de oportunități de realizare personală atunci când vorbești despre
învățarea în aer liber. Acest tip de învățare îmbogățește experiențele de viață ale
cursanților, dezvoltând încrederea, progresul și realizările. Permite elevilor adulți să
dezvolte simultan abilități intelectuale, fizice, emoționale, estetice și spirituale.
Învățătorii în vârstă ar putea avea limitări în ceea ce privește condițiile fizice, cu toate
acestea, scopul acestei activități este de a învăța și de a se bucura de mersul pe jos în
timpul învățării; educația rămâne obiectivul primordial, indiferent de mediul în care se
desfășoară. În plus, este recomandabil să evitați orice stres sau experiență neplăcută.
Competențele transversale și abilitățile soft sunt așteptate să fie învățate neintenționat
(nu informal) în timpul plimbării. În continuare sunt câteva remarci speciale pe care le
puteți profita de:
• Obiceiul de mers pe jos este dobândit de cursanți ca un exercițiu fizic plăcut,
desfășurat în medii naturale (ca parcuri naturale) sau în orașe (percepția
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cetățeniei) și poate fi legat de promovarea unui stil de viață sănătos (dietă),
atitudini verzi (reciclare și conservare) și învățare (concepte legate de animale
sau botanice, orașe sau localități rurale, conștientizarea cetățeniei în caz de mers
pe jos în oraș).
• Promovați un sentiment de grup prin repetarea acestei activități pe parcursul
unui semestru întreg (o dată sau de două ori pe lună), unde elevii se pot cunoaște
reciproc și pot crea conexiuni sociale și de prietenie. Scopul este de a reduce
izolarea și atitudinile sedentare.
• Creați percepția unui exercițiu fizic plăcut. În acest fel, mersul pe jos și alte
exerciții fizice vor fi puse în practică după încheierea activității.
• Creați un sentiment de realizare, obiectivul echipei și promovați succesul pe
bază de efort.
• Promovarea politicii UE privind îmbătrânirea în condiții de sănătate și prioritățile
Organizației Mondiale a Sănătății.
În acest proiect propunem mai multe activități care ar putea fi folosite de orice formator
direct sau ca sugestie pentru propriile cursuri sau discipline. Metoda Walk and Talk este
ușor de transferat. Urmează câteva sfaturi care vă pot ajuta să adoptați această
metodologie:
• Vă propunem să conectați conținut teoretic despre istorie, sociologie, știință,
limbi etc. învățați în săli de clasă la activități în aer liber. În acest fel, cursanții vor
putea vizita, explora și descoperi aspectele dobândite anterior și pot îmbogăți
această experiență.
• Înainte de activitate, elevii pot aduna și pregăti sarcina și apoi o pot difuza. Acest
lucru va face posibilă creșterea experienței de învățare, implicarea emoțională,
facilitarea conștientizării, îmbunătățirea implicării în comunitate (crearea și difuzarea
în rețelele sociale), precum și promovarea unei atitudini active de îmbătrânire a
responsabilității (dobândirea de cunoștințe, dar și propagarea acestora).
• Diseminarea activităților, care să profite de lucrurile învățate sau produse de
studenți. Cereți-le să creeze un videoclip, o compoziție (dacă subiectul este despre
învățarea limbilor străine) sau un mic raport (dacă subiectul se referă la arte, istorie
...).
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6. Audiența și obiectivele proiectului
Cadrul Walk'n'Talk a fost conceput special pentru a spori calitatea vieții seniorii și a
bunăstării sociale și fizice a acestora. Din acest motiv, acest proiect a fost destinat:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

furnizori de educație pentru adulți,
formatori și educatori,
cetățeni în vârstă,
factorii de decizie,
asociații superioare,
locuințe rezidențiale pentru vârstnici,
facilități de îngrijire geriatrică,
birouri pentru cetățenii seniori,
centre de voluntariat,
asociație senior,
locuințe intergeneraționale,
cluburi sportive și
... orice alt tip de organizație sau persoană privată care oferă și contribuie la
oportunități de învățare informală și non-formală.

În ceea ce privește publicul, obiectivul comun al Walk'n'Talk-ului este cel care
încurajează îmbătrânirea activă: Cercetările arată că activitățile fizice, aerul curat,
învățarea în aer liber și interacțiunea socială contribuie la îmbunătățirea sănătății
persoanelor în vârstă, ceea ce de obicei conduce la fericire.

Diferitele cursuri Walk'n'Talk adresate cursanților cu vârste peste 65 de ani, pe teme
diferite, cu rezultate de învățare diferite, contribuie la dobândirea competențelor cheie
europene, încurajează participarea persoanelor în vârstă la învățarea pe tot parcursul
vieții, îmbunătățesc calitatea vieții și sporesc participarea lor socială.
Obiectivele principale ale acestui proiect sunt următoarele:
o Să ofere o varietate de cursuri nonformale create special pentru vârstnici într-o
varietate de abordări, metode și rezultate ale învățării, ajutându-le să încorporeze
noi căi de predare și învățare.
o Să le echipeze cu noi strategii de formare a vârstnicilor într-un mod dinamic și
inovator.
o Să dezvolte un ghid practic care să arate noi modalități de a accesa grupul țintă
vârstnic din ce în ce mai mare în Uniunea Europeană;
Pentru toți cei care doresc să lucreze cu persoanele în vârstă, sperăm că Cadrul va
oferi idei despre cum să-și creeze propriile cluburi Walk'n'Talk din comunitățile lor. Mai
mult, prezintă o metodologie care poate fi ușor adaptată pentru orice alt grup țintă și
subiecte.
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7. Curriculum-ul cursurilor Walk’n’Talk
7.1. Prezentare generală a cursurilor Walk'n'Talk
Mai jos este o listă a cursurilor care au fost proiectate în cadrul Walk'n'Talk:
Cursurile Walk’n’Talk

Lecții

1

Engleză Walk’n’Talk - A2

8 unități, 1.5 ore/fiecare

2

Walk’n’Talk SMART

13 unități, 2,5 ore/fiecare

3

Engleză Walky Talky

2 lecții, 1,5 ore/fiecare

4

Walk’n’Talk WISE

5

Walk’n’Talk Digital Storytelling

12 lecții, 50 min/fiecare

6

Lecții matematice

3 lecții, 4 ore/fiecare

7

Clasa de recitări poezii Walk’n’Talk

31 unități, 45 min/fiecare

8

Walk’n’Talk Fotografie

9 unități, 45 min/fiecare

Durata cursurilor nu este omogenă, unele având mai multe lecții decât altele, în funcție
de cerințele cursului însuși. În secțiunile următoare cursurile vor fi dezvoltate în detaliu.

7.2. Engleză Walk’n’Talk - A2 – Curs detaliat
O caracteristică specială a cursului Walk'n'Talk English este combinația de mers pe
jos, de vorbit și de învățare. Cursul nu are loc într-o clasă convențională, dar în aer
liber. Planificarea sugerată pentru cursul Walk'n'Talk English este următoarea:
Temă
Să ne cunoaștem

Familia mea
Sărbători
Hobbiuri și interese

Resurse formare
o Notițele profesorului
o Fișe de lucru
o Activități:
o Notițele profesorului
o Fișe de lucru
o Activități:
o Notițele profesorului
o Fișe de lucru
o Activități:
o Notițele profesorului
o Fișe de lucru
o Activități:

Ore
1.5

1.5

1.5

1.5
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Băuturi și alimente
Amintiri din copilărie

Locuri preferate
Despre îmbătrânire

Glume
Despre viitor și evaluarea cursului

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Notițele profesorului
Fișe de lucru
Activități:
Notițele profesorului
Fișe de lucru
Activități:
Notițele profesorului
Fișe de lucru
Activități:
Notițele profesorului
Fișe de lucru
Activități:
Notițele profesorului
Fișe de lucru
Activități::
Notițele profesorului
Fișe de lucru
Activități:

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

Programarea cursului
Sugestiile menționate mai jos se bazează pe experiența acumulată în cursul
implementării cursului în fazele de testare și pilotare.
• cursul Walk'n'Talk English A2 acoperă 10 (sau 20) unități de lecție cu câte două
unități de lecție per mers pe săptămână (1 unitate de lecție = 45 de minute)
• Lucrul cu materialul educațional (foile de lucru) pentru pregătirea pentru plimbări
durează aproximativ o oră pe săptămână
Programarea cursului poate fi schimbată, în funcție de fezabilitatea organizațională și
de sănătatea fizică a participanților. Dacă elevii sunt prea fragili să meargă timp de 90
de minute, faceți doar o singură activitate pe plimbare:
Fiecare plimbare și temă include două activități care pot fi împărțite în două secțiuni, iar
limita de timp pe plimbare va scădea la o unitate de lecție pe săptămână, ceea ce face
ca acesta să fie de 20 de plimbări.
Resurse formare:
Resurse formare pentru fiecare subiect este format din:
• notițele profesorului
• fișe de lucru care include o listă de vocabular util, o anumită zonă de gramatică și
câteva exerciții;
• cartonașe activitate constând în diverse seturi de întrebări care trebuie folosite în
timpul plimbărilor.
Materialul de instruire poate fi ușor adaptat intereselor și abilităților elevilor: conținutul
poate fi împărțit, adăugat sau omis;
Cele mai multe cărți de activitate constau în întrebări de conducere sau jocuri de
cuvinte care vor fi utilizate pentru a se intervieva, pentru a genera conversații, a
declanșa discuții și / sau pentru a spune și a reda o poveste personală.
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Notă: La sfârșitul fiecărei călătorii, copiați foaia de lucru pentru următorul pas și subiect.
Citiți notele profesorului pentru a putea da sfaturi suplimentare, dacă este necesar!
Sfat: Când copiați cardurile de activitate, utilizați hârtie cu carton de stocare, dacă este
posibil, deoarece este mai groasă decât hârtia normală de imprimare și va face copii mai
durabile.

Public țintă:
Datorită experienței dobândite în faza de testare și pilotare, 10-12 studenți adulți și
seniori pentru fiecare grup reprezintă o dimensiune ideală a grupului, ceea ce face mai
confortabil pentru instructor să țină grupul împreună.
Deoarece studenții merg de obicei în perechi și au astfel un timp de vorbire
considerabil mai mare decât în cazul învățământului clasic convențional, un număr mai
mare de elevi este perceptibil dacă instructorul nu se simte confortabil cu un număr
mare de elevi.
Metode
• Găsește pe cineva care
• Întâlnire grăbită
• Descrierea cuvintelor (tabu)
• Întrebări reciproce
• Povestirea
• Quiz
•
Descrierea cursului
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7.3. Walkn’n’talk SMART
Descriere generală
Introducere
Scurtă descriere a cursului și motivul pentru care am ales să îl dezvoltăm - legat de
IO1
Aims
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Obiective
Prezentare generală a ceea ce elevii vor învăța:
Tipuri de smartphone-uri și tablete
Smartphone OR Tablet
Simplificați viața de zi cu zi
Ajustări (timp, limbă, mărimea literelor, ...)
Comunicarea
Politica de confidențialitate
Luarea, salvarea, partajarea imaginilor
Divertisment, jocuri
Aplicații
Social media
Configurarea unui grup Whatsapp
Calendar

Privire de ansamblu asupra abilităților soft pe care elevii le vor dobândi - legate de IO
1:
o sporirea încrederii în sine
o sentimente reduse de izolare
o implicare sporită în comunitate
o sporirea accesului la mobilitate
o dezvoltarea și menținerea dezvoltării lor cognitive
Grupul țintă
o Elevii care doresc să învețe (mai mult) despre utilizarea telefoanelor inteligente
sau a tabletelor
o Elevii care doresc să învețe într-un mediu social sau să întâlnească oameni noi
Metodologie
o Învățare orientată spre tutore (1 tutore cu 3-4 cursanți) și învățare orientată spre
auto-orientare

Cursul detaliat
Prima lecție - Workshop-ul Smartphone "The Beginning"
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o
o
o
o
o

Introducerea echipei profesorului și a cursanților. Ce tipuri de telefoane
inteligente există (Android, BlackBerry, Apple ...) și modalități de a le utiliza.
Elevii exprimă în cărțile de moderare ceea ce așteaptă să învețe.
Dosare cu explicații scurte pentru termenii tehnici referitori la smartphone-uri
sau tablete
Utilizați telefonul inteligent ca telefon
Administrarea contactelor (agenda telefonică, crearea de contacte noi și
editarea contactelor).

Materiale
o
o
o
o
o

Fișa "Icoane pentru Smartphone"
Prezentare "termeni tehnici explicați pur și simplu"
Ecran inițial simplu® • Android: Setări ecran de pornire
Afișare zoom® Afișaj ® • iOS: Setări
www.iloveandroid.de: Videoclipuri pentru începători - de la ecranul de pornire
configurat pentru a instala aplicații.

“Lumea aplicațiilor pe telefon“
Obiective:
o Înțelegeți modul în care funcționează aplicațiile și stochează aplicațiile
o Aflați cum să descărcați și să instalați APPS
Implementare:
Faza 1: Explorați App Store și căutați aplicații
Faza 2: Reflecție în sesiunea plenară
o
o
o
o
o

Ce trebuie să acordăm o atenție deosebită în App Store?
Ce trebuie să acordați o atenție deosebită în timpul descărcării aplicației?
Cum este recunoscută o aplicație bună?
Ce înseamnă autorizarea de aplicații? Ce drepturi de acces ar trebui să permită
în ce cazuri, care dintre ele nu sunt mai bune?
Cum să descărcați muzică?

Lecția nr. 3
Începând cu o rundă de reflecție. Solicitarea de noi probleme sau subiecte care au
avut loc în timpul practicării săptămânii trecute..
“Oferiți lumii imaginile dvs“
Obiective:
o Faceți fotografii cu telefonul / tableta dvs. inteligentă și editați-le
o Partajați fotografii cu alte persoane (familia, cunoștințele) prin intermediul
Internetului (de exemplu, prin e-mail, whatsapp, etc.)
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Implementare:
Faza 1 – Introducere de către formator
Funcțiile de bază ale dispozitivului (camera, procesarea imaginilor și, dacă se dorește,
programul de poștă electronică) vor fi prezentate pe scurt tuturor.
Faza 2: faceți fotografii
Pe un flipchart, cei mai importanți pași sunt notați pe scurt. Grupurile vor putea acum
să preluați și să editeze imagini ale obiectelor din cameră / clădire în ritm propriu.
Fiecare persoană decide la cine doresc să trimită un e-mail cu o fotografie. Dacă nu
sunt cunoscute adrese de e-mail, un e-mail poate fi de asemenea trimis
organizatorului.
Faza 3: Creați instrucțiuni pas cu pas
Fiecare participant își creează propriul ghid pas cu pas pentru a face fotografii. În plus,
puteți continua să fotografiați după cum doriți.
Aplicații
o Partajați fotografii: Rețele sociale: Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger,
etc.
o Salvați fotografii: Dropbox, Google Drive, iCloud, Windows OneDrive, Picasa
o Adresa de e-mail gratuită: ex. Gmail, Yahoo! Mail
Lecția nr. 4
Starting with a reflection round. Asking for new problems or topics which occurred
while practising last week.
“Whatsapp și aplicația municipalității locale; Plus: Folosirea calendarului”
Obiective:
o Înțelegerea whatsapp; crearea unui grup
o Înțelegeți aplicația municipalității noastre
o Utilizarea calendarului (memento pentru zilele de naștere, setarea întâlnirilor
etc.
Cerinţe:
Asigurați-vă că toți elevii și-au schimbat numerele de telefon (dacă doresc acest lucru);
găsiți calendarul pe dispozitivul lor
Implementare:
Faza 1 - Introducere de către formator
Funcțiile de bază ale lui whatsapp vor fi prezentate pe scurt tuturor.
Faza 2: creați un grup
Primul grup este creat de către formator, elevii sunt invitați. Practicam impreuna:
scrierea de comentarii, fotografierea, trimiterea de fotografii, adaugarea de link-uri sau
poze de pe internet, informatii despre GIF
Apoi, elevii își creează propriile grupuri, invită oamenii, adaugă nume de grup etc.
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Faza 3: instalarea unei aplicații noi
Acum, instalarea noii aplicații a municipiului nostru este instalată prin intermediul
aplicației thatsapp. Toate informațiile sunt furnizate în grupul nostru nou creat.
Calendar
o Aducem calendarul pe desktopul smartphone-ului, să vedem dacă setările sunt
bune
o Creați întâlniri comune
o Setați memento-ul pentru ocazii speciale (zile de naștere)
Calendarul detaliat pentru lecția 1 (pentru a oferi instructorilor neexperimentați o idee
despre stabilirea timpului):
Timp

Temă

14:00 20 Introducerea cursului
min
Introducerea subiectului
Introducerea grupului
14:20 5
Scoateți cardurile de joc "Introducerea / introducerea reciprocă". Citiți
min dialogurile unul câte unul. Primii elevi ascultă fără să citească și apoi
citesc.
09:40 10 Practicați să spuneți frazele în cor dacă este necesar. Apoi spuneți elevilor
min să practice dialogurile în perechi de ce mers pe jos. Schimbați perechile de
elevi după fiecare dialog.
09:50 5
Cursanții merg în grupuri de câte trei și practică "Introducându-se unii pe
min alții" în timp ce mergem. Schimbați partenerii după fiecare conversație.
09:55 15 …
min
10:10 15 Revizuirea cu noi seturi de cartonașe (cartonașe fără cuvinte care arată
min doar scena)
10:25 5
Feedback și predarea copiei cu fraze învățate
min
10:30
Sfârșitul primei plimbări

7.4. Engleza tip Walky Talky
Descriere generală
Pe baza rezultatelor sondajului, scopul principal al vieții pentru persoanele în vârstă cehă
este să fie fizic sănătos. Acest obiectiv este în concordanță cu motivul principal al
persoanelor în vârstă de a se implica în activități fizice, și anume Fitness. După ce am
pus rezultatele împreună, putem considera că nevoia de interacțiune socială, provocări
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personale și distracție sunt subordonate funcțional sănătății fizice. Din acest punct de
vedere, sănătatea fizică pare a fi mai valoroasă, deoarece este o condiție necesară, o
bază pentru satisfacția altor nevoi.
Următoarele motive pentru activitatea fizică sunt: Motivele sociale (de a fi cu ceilalți și
de a avea interacțiuni sociale), Competența (dorința de a face față provocărilor
personale) și Bucuria (plăcerea de a se distra)
Cursurile de limba engleză sunt foarte populare în Klub Aktív, membrii clubului se aplică
regulat în fiecare an.
Având în vedere toate faptele menționate mai sus, am decis să punem împreună
activitatea fizică cu învățarea limbii engleze pentru realizarea relativ ușoară a acesteia:
o

studenți dornici;

o

lector entuziast;

o

metodologie interesantă pentru învățare (abordare tematică);

o

Locații naturale potrivite pentru lecțiile de mers și vorbire.

Obiective
În timpul lecțiilor tematice, cursanții vor:
o

să învețe și să practice vocabular nou (în funcție de mediul natural ales pentru
plimbare);

o

să învețe și să practice disciplinele selectate (de exemplu anumite momente
gramaticale sau orice altă materie care se potrivește planului general de curs);

o

antrenarea corpului printr-o plimbare rapidă și o respirație profundă;

o

relaxați-vă în mediul natural frumos.

În același timp, cursanții vor dobândi anumite abilități și beneficii moi, în special:
o

sporirea încrederii în sine;

o

sentimente crescute de sănătate și bunăstare,

o

sentimente reduse de izolare,

o

o implicare sporită în comunitate,

o

mobilitate sporită,

o

stres redus,

o

dezvoltarea cognitivă dezvoltată și menținută.

Grupul țintă
Elevii cursului obișnuit de limbă engleză, indiferent de nivelul real. Această abordare
metodologică permite utilizarea pedagogiei și a vorbirii și a învățării limbilor străine cu
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privire la orice combinație care se potrivește planului de curs și intereselor grupului de
elevi.

Plimbarea
Pentru lecțiile de mers și vorbire am selectat mai multe locații naturale potrivite, de
exemplu:
o

Rezervație naturală Vrbenské rybníky (sistem de iazuri cu multă faună de apă)

o

Kleť - zona forestieră turistică

o

centrul orașului České Budějovice

Metodologie
Discursurile tematice de mers pe jos și vorbire combină împreună câteva caracteristici
de instruire într-o sinergie interesantă: lecția reală de limbă care vizează învățarea (sau
chiar stăpânirea) anumitor subiecte va avea loc în mediul natural, cu multe stimulente
venind direct din ceea ce pot învăța elevii / clasa vedeți sau simțiți, în timp ce respirați
aerul proaspăt în timpul plimbării rapide.
Lectorul va conduce discuția, va repeta subiectul folosind noul vocabular tematic și va
lăsa clasa să o absoarbă în funcție de ritmul optim de învățare al elevilor.
Pentru a susține procesul de învățare, lectorul poate pregăti cartonașe cu noile
vocabularuri și cărți de instrucțiuni cu sarcini individuale pentru fiecare student.
Clasa este estimată să dureze aproximativ 1 - 1,5 ore. În cazul unor condiții foarte bune,
plimbarea în sine poate dura mai mult cu sau fără partea de învățare (care poate fi
repetată parțial sau complet, depinde de lector).
Calendar detaliat și plan de lecție:
Pentru fiecare lecție ar trebui să se pregătească un orar individual, având în vedere
mediul de mers pe jos, materia engleză și starea fizică a clasei.
Descriere detaliata
Obiectivele lecției
o

Învățarea vocabularului tematic (depinde de mediul înconjurător)

o

Pentru a învăța și a practica materia gramatică engleză (timpuri, numere,
prepoziții)

o

Concentrați-vă pe mersul rapid între punctele de control
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o

Concentrați-vă pe învățarea reală în timpul părților de mers pe jos atunci când
corpul este oxigenat maxim

o

Pentru a face fotografii / videoclipuri (să vă amintiți de plimbare, să repetați
impresiile, să le folosiți pentru următoarea lecție - descrierea povestirii, folosirea
timpurilor trecute ETA.)

o

Luați parte la sfârșitul fericit în magazinul de tort după plimbare (o parte
importantă a tuturor activităților pentru seniori)

Materiale
o

Flashcards

o

Sarcinile individuale

o

Harta plimbării

o

Telefon inteligent – fotocameră

Plan detaliat de lecție:
Activitate

Lecție de lb. engleză

fizică

Timp
estimat

Plimbare

Percepția mediului / plimbare / alergare / alt exercițiu

10 min

stop

Manipularea cartelelor flash, vizualizarea rapidă a cărților

5 min

(vocabular), instruirea pronunției - în grupu
Plimbare

Elevii memorează vocabularul în timpul plimbării

10 min

Stop

Munca în grup, formatorul repetă vocabularul cu voce tare și

5 min

punctează la ele
Scoateți cartela de instrucțiuni
Antrenorul trece prin instrucțiunile din grup
Plimbare

Învățători la exercițiul pe cartela de instrucțiuni în mod
individual, repetându-le pe parcursul întregii perioade de mers

10 min

Stop

Grupul lucrează pentru exerciții încă o dată, formatorul îi
întreabă pe cursanți, îi răspunde, antrenorul corectează
greșelile

10 min

Plimbare

Elevii memorează vocabularul încă o dată, utilizând
caracteristici selectate din materia gramatică
Învățătorii fac exercițiul încă o dată în urma cărții de instrucțiuni

10 min
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7.5. Cursul WISE
Descriere Generală
Cel mai important obiectiv al vieții pentru seniorii români este Sănătatea fizică. Acest fapt
este cel mai probabil determinat de ipoteza că sănătatea este o condiție necesară pentru
o viață bună la această vârstă. Următoarele aspecte importante pentru seniorii români
sunt mentalul activ și relațiile. Acestea sunt obiectivele centrale ale persoanelor în vârstă
și arată un interes stabil pentru menținerea capacităților mentale într-o stare adecvată,
pentru menținerea și menținerea unor relații bune cu ceilalți (care reflectă nevoia de
socializare) și păstrarea (sau promovarea) stilul de viață activ.
Cursul propus WISE reunește împreună aspecte esențiale ale acestor obiective
importante de viață pentru seniorii români într-o structură de 4 părți: prima parte (primul
modul) este legată de o mai bună înțelegere și o recunoaștere mai rapidă a simptomelor
accident vascular cerebral. Al doilea și al treilea modul sunt dedicate facilitării autocunoașterii, auto-prezentării și dezvăluirii de sine, la vârsta înaintată, utilizând tehnici
specifice dinamicii grupului. Ultimul modul propune un model aplicativ pentru a dezvolta
empatie și pentru a practica comunicarea non-violentă în viața de zi cu zi.

Scopurile principale ale acestui curs sunt:
o Oferiți informații esențiale despre cum să recunoașteți, să reacționați și să
preveniți un accident vascular cerebral.
o Dezvoltarea abilităților fizice de auto-monitorizare pentru persoanele în vârstă
o Îmbunătățirea auto-cunoașterii, prezentarea de sine și dezvăluirea de sine în
vârstă de vârstă
o Dezvoltați înțelegerea și empatia
o Stimularea interacțiunilor sociale active într-un mod neinvaziv
o Stimulează mintea și spiritul pentru îmbogățirea și găsirea înțelesului pentru
viața cuiva la vârsta înaintată.
o În același timp, cursanții vor dobândi anumite abilități de viață și beneficii, în
special:
să îmbunătățească conștientizarea de sine despre sănătatea fizică;
o sporirea încrederii în sine, toleranța la situațiile de incertitudine ale vieții;
o reducerea sentimentului de izolare și stres;
o activarea abilităților cognitive;
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o îmbunătățirea abilităților de comunicare și socializare.
Grupul țintă
Elevii de vârstă în toate vârstele și mediile de învățământ.
Mersul / mediul natural
Pentru sesiunile de mers și discuții (sesiunile 2, 4, 6, 8), locațiile pentru explorare și
utilizare ca mediu natural sunt:
o Grădina Botanică a UAIC
o curtea casei memoriale Bojdeuca lui Creangă (Copou)
o Expoziție de grădină - cea mai mare grădină publică din Iași
Parcul Copou

Metodologie
Metodologia utilizată va fi adaptată în funcție de tematica modulelor și sesiunilor. Astfel,
pentru primul modul, principalele abordări vor include: rolul de joc (pentru a pregăti
abilitățile

pentru

reacția

rapidă

la

accident

vascular

cerebral),

exercitarea

comportamentelor preventive pentru a preveni un accident vascular cerebral (mișcări,
alegeri alimentare sănătoase, sporturi rapide, mersul pe jos Cel de-al treilea modul se
va axa pe dezvoltarea de povestiri și practici narative, în timp ce modulul final va
introduce tehnici specifice de comunicare, potrivite pentru modelul NVC.
Grupul va include 8-12 participanți. Acești participanți se pot înscrie la întregul program
sau se pot înscrie la un anumit modul. Sesiunile vor dura aproximativ. 2 ore și pot fi
continuate de activități non-formale ale grupului, în funcție de interesele participanților
(de exemplu, împărtășirea unei mese împreună, întâlnirea non-formală de ceai / cafea).
Regulile pentru funcționarea grupului vor fi stabilite la începutul programului, în funcție
de nevoile, așteptările și interesele participanților. Toți participanții vor fi încurajați să-și
exprime gândurile / sentimentele / ideile libere fără a face judecăți și interpretări.
Fotografii și videoclipuri vor fi luate în anumite momente convenite ale sesiunilor, pentru
a asigura confidențialitatea și comunitatea reală a grupului.
Orar detaliat
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Calendarul va fi convenit în prealabil de participanți și de formator. Sesiunile 2, 4, 6 și 8
vor fi pregătite individual, ținând cont de accesibilitatea mediului înconjurător, de vreme
și de starea fizică a grupului.

Materiale
o Hârtie și pixuri / markere
o Creta (colorata)
o Flashcards
o Foile de lucru
o Telefon inteligent - fotocameră (opțional)
o Materialul de lectură manual
Structura detaliată a cursului:
Module

Teme

Timp
estimat

Modul 1

Sănătate la vârsta de vârstă - REACȚIE rapidă a conștiinței
de accident vascular cerebral

Total 4 h

Sesiunea 1

Accident vascular cerebral: cauze comune, simptome și
F.A.S.T. modelul rescognitiv

2h

Sesiunea 2

Accident vascular cerebral: cum să preveniți și cum să
acționați WISE dacă se întâmplă acest lucru

2h

Exercițiu de auto-prezentare în dinamica grupului pentru

Total 4 h

Sesiunea 3

seniori 65+

2h

Sesiunea 4

Fatetele și discrepanțele sinelui în contextul public și privat

2h

Module3

Strategiile de auto-prezentare ca instrument de reducere a
discrepanțelor

Total 4 h

Sesiunea 5

Copacul vieții, povestește-ți viața ...

2h

Sesiunea 6

Storytelling - o cale de a vă conecta la sine preferate, oameni
și natură

2h

Modul 4

Practica narativă a pomului vieții

Total 4 h

Sesiunea 7

Model non-violent de comunicare

2h

Sesiunea 8

Principiile modelului NVC

2h

Modul 2
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7.6. Povești digitale
Descriere generală
Storytelling-ul este o practică de predare bine stabilită și considerată eficientă în scopuri
de învățare, deoarece o poveste este mai ușor de înțeles și de amintit decât o explicație,
deoarece folosește aceleași strategii pe care oamenii le folosesc pentru a da sens ceea
ce au în jur, pentru că menține același limbaj zilnic și limba proprie disciplinelor. Utilizarea
educațională a povestirii include o primă parte în care învățați gramatica naratiilor și o a
doua care implică crearea de povești ca un instrument pentru dezvoltarea de noi abilități.
Noile tehnologii oferă mai multe instrumente pentru crearea de povestiri și combinația
dintre arta de a inventa o poveste și utilizarea unei varietăți de instrumente multimedia,
cum ar fi grafica, audio, video și web, este numită "povestirea digitală". Dacă aparent
producerea acestui tip de produs poate părea simplă, crearea unei povestiri digitale
necesită o planificare detaliată a operațiunilor care trebuie efectuate și pune studenții în
necesitatea de a folosi diferite instrumente tehnologice, precum și de a rezolva
problemele pe care le au apărut în timpul utilizării lor, atât din punct de vedere tehnic,
cât și dinamicii sociale și comportamentale legate de acestea.
În practică, pot fi identificate patru roluri pentru realizarea unei povestiri digitale:
1. Autor și text
Rolul autorului este definirea, în colaborare cu celălalt participant al grupului, a
subiectului principal al povestirii. Odată ce tema principală este definită, dacă este
necesar, autorul va începe să scrie câteva fraze.
2. Director și fotografie
Rolul directorului este să ne imaginăm ce fel de imagini sau fotografii ar putea susține
subiectul principal al povestii ... Producerea și filmarea unor fotografii sau doar a unuia
sau a două videoclipuri ar putea fi importante pentru a da poveștii unui impact audio
vizual.
3. Tehnician de muzică și sunet
Muzica și zgomotele reale ale locului în care se află atelierul sunt fundamentale pentru
a susține producția
4. Editarea și partajarea socială
Editare finală este ceva care dă producției finale o caracterizare specifică. Prin
intermediul conținutului social media, conținutul final va fi partajat și afișat.
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Privire de ansamblu asupra obiectivelor pe care elevul le va întâlni:
Realizarea unui conținut audio-video este de obicei împărțită în trei faze macro:
o etapa de pre-producție, caracterizată prin căutarea fondurilor și a personalului
pentru crearea unei lucrări care include și scenariul,
o turnarea, selectarea echipajului pentru filmare și selecția locației;
o faza de producție reală, în care fotografiile sunt făcute conform unui program
și scenariu predeterminat; și în final faza de post-producție video în care
"împușcat" este "editat", integrat, optimizat și "ambalat" cu piesele audio și
titlurile.
Grupul țintă
Acest curs este adresat tuturor celor 65 de ani care doresc să descopere o nouă formă
de creativitate și comunicare vizuală prin sesiuni de mers pe jos în natură sau în context
urban.

Plimbarea
Mersul poate fi planificat în situații diferite; este posibil să planificați o plimbare într-un
sat mic, într-un oraș mare sau pe munte, nu există nici o limită ... Important este să ai
un obiectiv și să te concentrezi asupra filmării digitale finale pe care grupul sau persoana
dorește să o atingă .

Metodologie
În cadrul conferinței Digital Storytelling Walk and Talk, combinăm învățarea tehnicilor
TIC cu producția video și editarea cunoștințelor, ne mutăm în compoziția narativă și
autorică printr-o atitudine dinamică și activă față de îmbătrânirea sănătoasă și activă. O
activitate multidisciplinară care ar trebui pusă în aplicare în școli și organizații de
învățare.
Calendar detaliat
SESIUNEA 1
Timp

Durată

Temă: Roluri

09.00

50

Introducere în povestirea digitală și povestirea

10.00

50

Autorul și textul; director și fotografie
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11.00

50

Muzică și sunet; editarea și partajarea socială

Descriere detaliată
Sesiunea 1 - (Explicarea și distribuirea rolurilor din grup)
Obiective - Cursanții învață caracteristicile diferitelor roluri și decid ce rol vor să aibă loc
în timpul procesului de învățare.
Material
Telefon mobil, tabletă, calculator.
Planul detaliat al lecțiilor (sesiunea 1): elevii vor învăța abilitățile specifice necesare
pentru fiecare dintre cele 4 roluri.

SESIUNEA 2
Timp

Durată Subiect: Producție video și foto

09.00

50

Cum să faci un videoclip

10.00

50

Cum de a spune o poveste cu fotografiile tale

11.00

50

Formula "3 + 1" ingrediente

Descriere detaliata
Sesiunea 2 - (Fotografie este arta, aplicația și practica creării de imagini durabile prin
înregistrarea luminii sau ... și a afacerilor, precum și a utilizărilor mai directe pentru
producția de artă, film și video, scopuri recreative, hobby și comunicare în masă. )
Material
Telefon mobil, tabletă, calculator.
Planul de lecție detaliat (sesiunea 2): elevii vor învăța abilitățile specifice necesare
pentru producerea unui videoclip prin intermediul unui telefon mobil.

SESIUNEA 3
Timp

Durată Subiect: Editare clipuri video și imagini

09.00

50

Producția Post
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10.00

50

Software de editare video

11.00

50

Cum să editați un videoclip cu fotografii și muzică

Descriere detaliata
Sesiunea 3 - Editarea este procesul de selectare și pregătire a materialelor scrise,
vizuale, auditive și de film folosite pentru transmiterea informațiilor. Procesul de editare
poate implica corectarea, condensarea, organizarea și multe alte modificări efectuate
cu intenția de a crea o imagine corectă, consecventă, precisă și completă.)
Material
Telefon mobil, tabletă, calculator.
Planul de planuri detaliate (sesiunea 2): Cursanții vor învăța abilitățile specifice
necesare postării unui videoclip prin intermediul unui telefon mobil.

SESIUNEA 4
Timp

Durată Subiect: Partajarea videoclipului

09.00

50

Reteaua sociala

10.00

50

Cum să distribuiți un videoclip

11.00

50

Postați, de exemplu, diseminarea

Descriere detaliata
Sesiunea 3 - (Pentru a afla cum să încărcați videoclipuri pe Facebook sau pe altă rețea
socială de pe PC sau telefonul mobil.)
Material
Telefon mobil, tabletă, calculator.
Planul detaliat al lecțiilor (sesiunea 4): cursanții vor învăța abilitățile specifice necesare
pentru a-și împărtăși videoclipurile pe rețeaua socială prin telefonul mobil.

7.7. Traseul matematic
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Descriere generala
Matematica este una dintre cele opt competențe cheie stabilite de Comisia Europeană
ca fiind esențiale pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Prin urmare, acest curs încearcă
să îmbunătățească capacitatea adulților de a folosi gândirea, logica și calculul construirii.
Traseul propus conectează conceptele matematice care pot fi găsite pe străzile unui
oraș / oraș sau natura la concepte teoretice care sunt de obicei învățate în clasă.
Profesorul va crea un traseu în care cursanții vor putea găsi obiecte construite pe baza
figurilor matematice și vor aplica conceptele / logica văzute în clasă.
Înainte de începerea activității de mers pe jos, cursanții trebuie să caute concepte
teoretice care le vor permite să participe la traseu. Și, odată ce traseul se termină, elevii
își vor împărtăși constatările cu restul grupului, astfel încât aceștia să poată ajuta pe alți
elevi să dobândească astfel de concepte.
Obiective
Privire de ansamblu asupra obiectivelor elevilor se vor întâlni:
o Abilitatea de a raționa cu numere și concepte matematice
o Abilitatea de a construi gândirea și rezolvarea problemelor pentru a rezolva
situațiile din viața reală.
o Înțelegerea unui termen matematic și a capacității de aplicare a acestuia.
o Învățați să învățați
o Crearea unei perspective critice pozitive în matematică decât poate fi aplicată
în continuare la viață
o Abilitatea de a efectua calcule de bază (numerotare)
o Cunoașterea principiilor lumii naturale (logică).
Prezentarea generală a elevilor de competențe moi vor fi dobândite - legate de IO 1
o (următoarele sunt doar exemple și, prin urmare, acestea nu s-ar potrivi tuturor
cursurilor!):
o sporirea încrederii în sine,
o competență logică,
o sentimente crescute de sănătate și bunăstare,
o sentimente reduse de izolare și stres,
o o implicare sporită în comunitate,
o atitudine critică pozitivă
o dezvoltarea și menținerea dezvoltării lor cognitive,
Grupul țintă
Seniori care învață cu condiții de sănătate suficiente pentru a face o scurtă plimbare (24 kilometri), într-un ritm liniștit. De asemenea, acei cursanți de vârstă se așteaptă să fie
interesați de matematică sau științe.

Plimbarea
Cursul se va desfășura pe străzile unui oraș sau oraș. Peisajul urban va fi locul perfect
pentru a lucra cu matematica. Profesorii și profesorii pot profita de elementele urbane
(clădiri, semne de stradă, arbori etc.) din mediul înconjurător și le pot folosi ca o
modalitate de a dobândi noi abilități logice și competențe matematice.
Metodologie
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o În primul rând: elevilor le vor fi furnizate informații teoretice despre acele
activități care vor fi efectuate în timpul traseului. De asemenea, cursanții vor fi
obligați să caute aceste concepte după explicația instructorului / profesorului.
o În al doilea rând: Traseul va începe, iar cursanții adulți vor începe să desfășoare
/ finalizeze activitățile propuse. - În al treilea rând: elevii vor termina ruta și deci
activitățile propuse. În acest moment, se așteaptă ca aceștia să împărtășească
constatările lor cu restul grupului și să facă schimb de opinii.
Calendar detaliat
Timp

Durată Temă

09:00 30 min

Întâlnire într-un loc bine-cunoscut al orașului / orașului unde are loc
traseul.

09:30 1 oră

Prezentarea conceptelor teoretice.

10:30 30 min

Distribuirea activităților cursanților pe cale de completare.

11:00 1 oră

Tur cu ghid în oraș, căutând elemente care pot fi înțelese prin
înțelegerea matematică (stradă, pătrate, clădiri etc.)

12:00 1 oră

Pauza de a manca sau de a bea ceva.

Descriere detaliata
Rută 1- Matematică în oraș. Partea 1
Obiective
În ruta actuală vom cunoaște următoarele aspecte:
o Forme
o numere
o Logo-uri
Material
Cursanților le va fi furnizată o foaie de activitate care trebuie completată în
timpul traseului.
Plan detaliat de lecție Plimbare 1:
o Elevii sunt introduși în forme mai întâi din punct de vedere teoretic și
apoi, din punct de vedere practic (observând forme în oraș).
o Căutând un model geometric în pământ și descriind compoziția sa.
(Efectuați activitatea).
o Elevii sunt introduși în cifre mai întâi din punct de vedere teoretic și
apoi din punct de vedere practic.

57

o Trebuie să găsească exemple de numere pe străzi și apoi să
completeze o altă activitate.
o Elevii sunt introduși în logo-urile din punct de vedere teoretic și apoi, de
la
o punct de vedere practic.
o Trebuie să găsească un model geometric în pământ și să descrie
elementele care apar în el.
Calea 2 - Matematică în oraș. Partea 2
Obiective
În ruta actuală, vom explora următoarele aspecte:
o Statistica
o Cântare
o Mobilier urban cu dezvoltare geometrică
Materiale
Cursanților le va fi furnizată o foaie de activitate care trebuie completată în
timpul traseului.
Plan detaliat de lecție Walk 2:
o Elevii sunt introduși în statistici, mai întâi din punct de vedere teoretic și
apoi din punct de vedere practic.
o Trebuie să finalizeze o activitate care constă în calcularea numărului
mediu de mașini care este oprit într-o semaforă (elevii primesc
instrucțiuni).
Calea 3 - Matematică în mobilierul stradal / urban
Obiective
În ruta actuală, vom explora următoarele aspecte:
o Cum se măsoară înălțimea unei clădiri
o Domenii și volume
Materiale
Cursanților le va fi furnizată o foaie de activitate care trebuie completată în
timpul traseului.
Plan detaliat de lecție Walk 3:
o Elevii sunt introduși în două tehnici pentru a măsura înălțimile care nu
pot fi măsurate cu o măsurătoare de bandă.
o Trebuie să se calculeze înălțimea a două elemente utilizând ambele
metode propuse.
o Elevii sunt introduși în volume și zone și sunt învățați cum să calculeze
volumele și zonele obiectelor.
o Trebuie să calculeze suprafața și volumul unui obiect aleator care face
parte din mobilierul urban.
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Calea 4 - Matematica în natură
Obiective
În ruta actuală, vom explora următoarele aspecte:
o Simetria
o Parabole
o Numărul de aur și numărul Fi
o Spirale: floarea-soarelui sau melci
o Forme geometrice în natură.
Materiale
Cursanților le va fi furnizată o foaie de activitate care trebuie completată în timpul
traseului.
Plan detaliat al lecției Walk 4:
o Elevii sunt prezentați cu simetrie.
o Trebuie să găsească două exemple de poziții simetrice de-a lungul axelor în
natură.
o Elevii sunt introduși în pilde și exemplele de viață sunt date.
o Trebuie să găsească două exemple de parabole în natură.
o Elevii sunt introduși în numărul de aur: semnificația, utilizarea și locația lor.
o Trebuie să găsească un element care conține spirala lui Dudero (număr de
aur).
o Elevii sunt introduși în forme geometrice și sunt prezentate câteva exemple.
o Trebuie să găsească un poligon, o formă geometrică sau o stea în plante,
fructe etc.

7.8.

8. Material de evaluare pentru cursurile Walk'n'Talk
Acest model poate fi folosit ca bază pentru elaborarea unei evaluări pentru cursurile
Walk'n'Talk. Modelul se bazează pe opinia participanților după ce a luat cursul și
despre cum a afectat mai multe aspecte ale vieții. Acesta este conceput pentru a fi
utilizat în principal de către furnizorii de educație pentru adulți și personalul similar care
a implementat un curs Walk'n'Talk sau a aplicat metodologia Walk'n'Talk.
Instrucțiuni: Mai jos sunt șapte declarații cu care puteți fi de acord sau de dezacord.
Folosind scara 1 - 7 de mai jos, indicați acordul dvs. cu fiecare element, plasând
numărul corespunzător pe linie care urmează elementului respectiv. Fiți deschisi și
cinstiți în răspunsul dvs.
1
Total fals

2

3

4

5

6

7
Total adevărat
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Întrebări privind satisfacția dvs. personală
Întrebări

Punctuatie

1. După curs, conștientizarea importanței mele de bunăstare a crescut
2. După curs, am crescut prin percepția de auto-control
3. După curs, mă simt mai motivat să practic activitățile fizice.
4. După curs, mă simt mai integrat în societate.
5. După curs, percepția mea despre învățarea de-a lungul vieții sa
schimbat pozitiv.
6. După curs, simt că abilitățile mele de învățare au fost îmbunătățite.
7. După curs, mă simt cu cea mai mare susținere socială și prietenie

Întrebări despre opinia dvs. despre curs
Întrebări

Punctuatie

1. Trecerea cursului ma afectat pozitiv.
2. M-am bucurat de curs.
3. Mi-aș recomanda cursul prietenilor, familiei etc.
4. Învățarea în afara a îmbunătățit cursul în sine.
5. Învățarea în afara mi-a îmbunătățit motivația.
6. M-aș înscrie la alte cursuri similare.
7. Scopul cursului a fost realizat.

Cum ați îmbunătăți cursul?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Crezi că lipsește ceva?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Credeți că materialele furnizate sunt adecvate?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Puteți menționa pe scurt argumentele pro și contra ale acestei noi metode (Walk and
talk)?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Cum a schimbat învățarea în aer liber perspectiva dvs. asupra învățării?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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