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2. Introducere

Ghidul pentru managementul beneficiarilor și al 

comunicării își propune să ofere organizațiilor 

implicate în activități și evenimente pentru 

persoanele în vârstă, cum ar fi furnizorii de de

educație a adulților, asociațiile pentru seniori și 

factori de decizie pentru persoanele de vârsta a 

treia, o paletă largă de cursuri creative Walk’n’Talk. 

Acestea încurajează învățarea pe tot parcursul vieții 

în rândul seniorilor și în același timp, beneficiarii vor 

dobândi o mai bună înțelegere a nevoilor și 

cerințelor cetățenilor seniori

Managementul beneficiarilor 

și Ghid de comunicare

în ceea ce privește dezvoltarea unor comportamente sănătoase precum și noi 

aptitudini și competențe. 

Ghidul va oferi informații beneficiarilor și va pune la dispoziția acestora 

instrumente adecvate pentru implementarea cursurilor Walk’n’Talk, adaptate 

contextului lor local, regional sau național.

Astfel, ghidul va ajuta beneficiarii să:

- Recruteze traineri/profesori/formatori adecvați

- Recruteze participanți/beneficiari

- Identifice potențiali parteneri și entități interesate în asemenea programe

- Abordeze beneficiarii și partenerii

- Obțină recunoaștere și impact 

- Raporteze corect și realist despre progresele înregistrate

Instrumentele prezentate în acest material vor sprijini beneficiarii în organizarea 

propriilor lor cursuri Walk’n’Talk: toate instrumentele și modelele prezentate vor 

putea fi de ajutor în pregătirea și implementarea cursurilor într-o manieră 

simplă și ușoară.
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3. Un model de pliant

Managementul beneficiarilor 

și Ghid de comunicare

Walk and Talk

Proiectul Walk’n’Talk a creat o varietare largă de cursuri creative pentru

seniori prin care încurajăm învățarea de-a lungul întregii vieți și îmbătrânirea

activă pentru seniori.
O îmbătrânire activă și sănătoasă este o parte importantă a 

„Strategiei Europa 2020“, a cărui succes depinde în mod 

fundamental de încurajarea seniorilor pentru o participare activă în 

societate.

Proiectul Walk’n’Talk …

O îmbătrânire activă și sănătoasă!

Dacă doriți să vă dezvoltați cunoștințele de limba engleză

și în același timp să vă îmbunătățiți sănătatea fizică și mentală,

acesta este cursul potrivit pentru dumneavoastră!

Cursul va fi organizat pentru adulții seniori (65+) 

care au un nivel minim de limba engleză. 

Împreună vor desfășura activități în aer liber și vom vorbi despre 

diferite subiecte de interes!

Înscrieți-vă la cursul de limba engleză pentru seniori Walk’n’Talk pentru a vă 

antrena mintea și corpul!
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4. Text publicitar pentru catalogul 

de cursuri (modulele 1-4)

Managementul beneficiarilor 

și Ghid de comunicare

Curs 1 - Walk’n’Talk English A2 pentru generația 65+

Dacă doriți să vă îmbunătățiți abilitățile de vorbire în limba engleză și, în același timp, 

să vă îmbunătățiți sănătatea fizică și psihică, acesta este cursul potrivit pentru dvs.! 

Cursul este destinat adulților (65+) cu competențe de bază în limba engleză la nivelul 

A2 CEFR. Împreună vom ieși afară în aer proaspăt și vom vorbi despre diferite subiecte 

interesante! Ne dorim astfel să vă alăturați cursului Walk'n'Talk English și să vedeți 

modul în care conceptul de implicare atât a creierului, cât și a corpului vă va ajuta să vă 

îmbunătățiți abilitățile vorbite de limba engleză într-un mod rapid și ușor.

Curs 2 – Povestiri digitale în sesiuni Walk and Talk

A spune povești este una dintre cele mai eficiente tehnici de învățare, deoarece o 

poveste este mai ușor de înțeles și de amintit decât o explicație. Ea folosește aceleași 

strategii pe care oamenii le folosesc pentru a da sens lumii înconjurătoare și menține 

același limbaj cotidian, apropiat subiectului poveștii. Utilizarea educațională a poveștilor

în cadrul cursului include o primă parte în care veți învăța tehnica narațiilor și o a doua 

parte ce propune crearea de povești ca un instrument pentru dezvoltarea de noi 

abilități.

Curs 3 – Utilizarea TIC combinată cu experiențe Walk and Talk 

Digitalizarea nu se oprește la o anumită vârstă. Seniorii au nevoie să-și folosească 

telefoanele smart și e-mailurile. Ei vor, de asemenea, să socializeze folosind rețele 

dedicate cum ar fi Facebook, Instagram sau Whatsapp. În acest workshop, seniorii 

participanți vor afla informații teoretice și practice despre cum să folosească telefoanele 

mobile și tabletele (cum să instaleze aplicații, cum să facă fotografii, cum să comunice, 

etc.). Toate aceste noi competențe vor fi combinate cu plimbări în natură, astfel încât să 

putem aplica oriunde, oricând, noțiunile învățate.

Curs 4 – Trasee matematice

Dacă doriți să vă îmbunătățiți abilitățile logice și de rezolvare a problemelor, stimulând 

în același timp sănătatea fizică și psihică, acesta este cursul potrivit pentru dvs.! Acest 

curs este adresat adulților (65+) cu un nivel de bază de matematică. Aceștia vor învăța 

matematica și conceptele care ne înconjoară și care pot fi găsite cu ușurință în mediul 

nostru în timp ce ne plimbăm. Alăturați-vă cursului Walk’n’Talk și învățați că 

îmbătrânirea poate fi distractivă!
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5. Text publicitar pentru catalogul 

de cursuri (modulele 5-7)

Managementul beneficiarilor 

și Ghid de comunicare

Curs 5 - Walk and Talk  WISE– WISE - o cale către bunăstarea și îmbătrânirea activă

Scopul acestui curs este de a oferi un instrument util pentru asigurarea bunăstării la vârsta a 

treia. Primul modul este legat de o mai bună înțelegere și o recunoaștere mai rapidă a 

simptomelor de accident vascular cerebral; de asemenea, puteți găsi sfaturi utile despre

ceea ce se poate face pentru a evita riscul de accident vascular cerebral (care se bazează

adesea pe o conștientizare sporită privind principalii factori de risc). Al doilea și al treilea

modul sunt dedicate facilitării cunoașterii de sine, auto-prezentării și auto-dezvăluirii, la 

vârsta înaintată, folosind tehnici specifice de dinamică a grupului. Ultimul modul propune un 

model aplicativ pentru a dezvolta empatie și pentru a pune în practică comunicarea non-

violentă în viața de zi cu zi. Alăturați-vă cursului nostru și dobândiți un stil de viață armonios, 

pașnic și eficient. Fii înțelept: Walk & Interract cu alții & Stimulează-ți mintea și îmbogățeste-

ți viața.

Curs 6 - Walk’n’Talk curs de interpretare poetică

În cadrul cursului de interpretare poetică Walk’n’Talk vom testa mai multe modalități de a 

merge pe jos în timp ce practicăm simultan citirea poeziei și recitalul de poezie. Vom 

descoperi că mersul pe jos poate fi distractiv, jucăuș și creativ și că are efecte energizante 

asupra minții și corpului nostru. Vom explora diferite metode de memorare și interpretare a 

poeziei, multe dintre acestea implicând exerciții fizice. În timpul plimbărilor cu poezie vom 

câștiga încredere și vom ajunge să petrecem timp cu prieteni noi. Cursul se adresează 

persoanelor peste 65 de ani.

Curs 7 - Walky Talky English
Cursul Walky Talky English  este o abordare de învățare a limbii engleze potrivită pentru 

toate nivelurile de cunoaștere a limbii (începători, intermediari și avansați) și este construită 

pe metodologia didactică integrată - combină învățarea în timpul unor exerciții fizice, cu 

scopul de a face procesul de învățare mai eficient . Cursul folosește medii tematice diferite, 

iar participanții învață prin practicare continuă - ascultare și vorbire, în timp ce folosesc cărți 

flash, seturi de instrucțiuni individuale și mai ales interacțiune directă în mediul natural.
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6. Model de pliant pentru factorii de decizie

Managementul beneficiarilor 

și Ghid de comunicare

Walk and Talk

Proiectul Walk’n’Talk Project a creat o varietate largă de cursuri creative ce

încurajează învățarea de-a lungul întregii vieți pentru adulții seniori și

îmbătrânirea activă.

O îmbătrânire activă și sănătoasă este o parte importantă a 

„Strategiei Europa 2020“, a cărui succes depinde în mod 

fundamental de încurajarea seniorilor pentru o participare activă în 

societate.

În cadrul cursului “...............................” intenționăm să...........

............................................................................................

............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

................................................................................................

...................................................................................................

.....................................................................................................

.......................................................................
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O îmbătrânire activă și sănătoasă!



7. Text publicitar pentru factorii 

de decizie (modulele 1-5)

Managementul beneficiarilor 

și Ghid de comunicare

Curs 1 - Walk’n’Talk English A2 pentru generația 65+

Dacă doriți să vă îmbunătățiți abilitățile de vorbire în limba engleză și, în același timp, 

să vă îmbunătățiți sănătatea fizică și psihică, acesta este cursul potrivit pentru dvs.! 

Cursul este destinat adulților (65+) cu competențe de bază în limba engleză la nivelul 

A2 CEFR. Împreună vom ieși afară în aer proaspăt și vom vorbi despre diferite 

subiecte interesante! Ne dorim astfel să vă alăturați cursului Walk'n'Talk English și să 

vedeți modul în care conceptul de implicare atât a creierului, cât și a corpului vă va 

ajuta să vă îmbunătățiți abilitățile vorbite de limba engleză într-un mod rapid și ușor.

Curs 2- Povestiri digitale în sesiuni Walk and Talk 

În cursul Povestiri digitale în sesiuni Walk and Talk, combinăm tehnici TIC cu 

producția și post-producția video pentru dezvoltarea unor materiale narative proprii 

care vor contribui la întărirea unei atitudini dinamice și active cu privire la o 

îmbătrânire sănătoasă și activă. Cursul include activități multidisciplinare care pot fi 

implementate în școli și în diferite organizații implicate în învățare la orice vârstă.

Curs 3 - Utilizarea TIC combinată cu experiențe Walk and Talk 

În versiunea noastră SMART a cursului Walk and Talk, combinăm tehnici TIC (în 

special folosirea telefoanelor smart și a tabletelor) cu dezvoltarea limbii engleze prin 

colversații, în cadrul unor plimbări în natură. În acest fel, antrenăm mintea și corpul în 

același timp. 

Această activitate multidisciplinară poate fi folosită la orice vârstă și este o metodă 

recreativă de învățare.

Curs 4 Trasee matematice

Acest curs combină plimbări agreabile cu dezvoltarea unor competențe de gândire 

logică și rezolvare de probleme (împreună cu alte competențe matematice de bază). 

Oferim posibilitatea de a ne exersa nu foar corpul ci și mintea pentru a învăța 

concepte noi și a ne menține sănătoși. Această metodă inovativă și-a dovedit 

eficiența, succesul și ușurința în implementare.

Curs 5 Walk and Talk WISE - o cale către bunăstarea și îmbătrânirea activă

În cursul nostru Walk and Talk WISE utilizăm plimbările și interacțiunile cu ceilalți ca 

o modalitate de a stimula mintea și de a îmbogăți viața pentru generațiile 65+. Prin 

acest curs, oferim oportunitatea de a afla cum să fii mai sigur, mai sănătos, mai 

liniștit, mai eficient la 65+. În abordarea noastră, seniorii vor învăța într-o manieră 

interactivă cum să recunoască și să evite riscurile de sănătate majore, cum să 

comunice eficient și cum să folosească cele mai potrivite strategii personale pentru 

rezolvarea diferitelor situații de viață.
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8. Text publicitar pentru factorii 

de decizie (cursurile 6-7)

Managementul beneficiarilor 

și Ghid de comunicare

Curs 6 - Walk’n’Talk curs de interpretare poetică

Lecțiile de lectură a poeziei din cadrul cursului Walk and Talk se pot aplica în 

diferite moduri de a face plimbări în timpul recitărilor de poezie. Cursul va 

demonstra că plimbările pot fi distractive, jucăușe și creative și au efecte 

energizante asupra minții și corpului. Didactica cursului explorează diferite metode 

de memorare și interpretare a poeziei, multe dintre acestea implicând exerciții 

fizice. În timpul plimbărilor cu poezie, participanții vor câștiga încredere în ei înșiși 

și vor petrece momente plăcute alături de prieteni noi. Cursul se adresează 

persoanelor peste 65 de ani.

Course 7 - Walky Talky English

In cursul Walky Talky English vom combina principiile învățării integrate. 

Participanții vor învăța limba engleză în timpul unor exerciții fizice ce includ 

plimbări lungi, atent selectate ca tematică, pentru a eficientiza procesul de 

învățare. Cursul se adresează tuturor nivelelor de cunoaștere a limbii engleze, de 

la începători la avansați. 
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Titlul cursului

Prevenție și comunicare pentru seniori 65+

Acest curs a fost dezvoltat în

colaborare cu șapte organizații

specializate în Educația Adulților din

Europa și finanțat cu sprijinul

Comisiei Europene prin programul

Erasmus+

Loc:

Dată:

Zi/Oră:

Mai multe informații:

Tel.:

Noua ofertă de curs

http://www.walkandtalkproject.eu
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10. Text poster (cursuri 1-5)

Managementul beneficiarilor 

și Ghid de comunicare

Curs 1 – Walk’n’Talk English A2

Noua ofertă de curs: Walk’n’Talk English A2

Vino cu noi, plimbă-te și discută, vino să cunoști oameni noi și să-ți îmbogățești 

cunoștințele de limba engleză!

Loc/Punct de învâlnire: ….

Data: ….

Ora: …

Curs 2- Povești digitale în sesiuni Walk and Talk

Noua ofertă de curs: Povești digitale în sesiuni Walk and Talk

Vino cu noi, plimbă-te și discută cu noi, întâlnește oameni noi și învață despre TIC, 

comunicare video și povești!

Loc/Punct de întâlnire: ….

Date: ….

Ora: …

Curs 3 – Dezvoltarea TIC în experiențe Walk and Talk

Noua ofertă de curs: Walk and Talk SMART

Vino cu noi, plimbă-te și discută cu noi, cunoaște oameni noi sau vino cu prietenii. 

Îmbunătățește-ți cunoștințele de TIC și antrenează-ți limba engleză!

Loc/Punct de întâlnire: …

Data: . . .

Ora: . . .

Curs 4 Trasee matematice

Noua ofertă de curs: Walk’n’Talk Trasee matematice

Vino cu noi, plimbă-te și discută cu noi, învață lucruri noi, cunoaște oameni noi și 

îmbunătățește-ți abilitățile logice și matematice!

Loc/Punct de întâlnire: ….

Data: ….

Ora: …

Curs 5 Walk and Talk WISE 

Noua ofertă de curs: WISE – o cale spre bunăstare și îmbătrânire activă

Vino cu noi, plimbă-te și discută cu noi, întâlnește oameni noi și îmbunătățește-ți 

strategiile, menține-ți mintea și corpul active și învață să comunici non-violent.

Loc/Punct de întâlnire:…

Data:….

Ora:….
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11. Text poster (cursuri 6-7)

Managementul beneficiarilor 

și Ghid de comunicare

Curs 6 - Walk’n’Talk curs de interpretare poetică

Vino cu noi, plimbă-te și discută cu noi, descoperă că plimbările pot fi distractive, 

jucăușe și creative și pot avea un efect energizant asupra minții și a corpului. 

Explorează diferite metode de memorare și interpretare a poeziei alături de exerciții 

fizice adaptate.

Contact: 

Course 7 Walky Talky English

Suntem bucuroși să vă anunțăm că introducem noul nostru curs de învățare a limbii 

engleze în cel mai plăcut și eficient mod. Vino cu noi, alătură-te plimbărilor noastre și 

experimentează rezultate de învățare surprinzătoare!

Contact:
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12. Model comunicat de presă

Managementul beneficiarilor 

și Ghid de comunicare

WALK’n’TALK– Prevenire și comunicare pentru adulți 65+

Proiectul Walk'n'Talk este finanțat de Comisia Europeană, în cadrul programului Erasmus + 

Acțiunea cheie 2 – Parteneriate Strategice Educația Adulților. Partenerii din cadrul acestui proiect 

sunt organizații din Austria, Germania, Cehia, România, Italia, Spania și Finlanda. Perioada de 

implementare a fost de 2 ani, sub coordonarea partenerului german VHS Lingen.

Scopuri principale

Scopul acestui proiect este dezvoltarea, în cadrul parteneriatului european, a unei oferte de 

educație continuă în domeniul sănătății fizice și mentale pentru seniori. Acest program va oferi 

seniorilor oportunități de participare socială pentru îmbunătățirea calității vieții și a independenței 

acesteia la vârsta a treia. Modulele Walk vor crește conștientizarea propriei vieți pentru adulții 

seniori pentru menținerea unui nivel bun al calității vieții prin exersarea corpului și a minții.

Activități

În modulele Talk, diferite conținuturi vor fi dezvoltate, conform nevoilor, intereselor și preocupărilor 

grupului țintă. Învățarea unei limbi străine, povestirea, dezvoltarea abilităților TIC sau prevenirea 

atacului cerebral sunt doar câteva din conținuturile oferite prin aceste programe.

În același timp, proiectul va facilita crearea unor rețele sociale care vor înlesni păstrarea 

comportamentelor nou învățate în cadrul cluburilor Walk'n'Talk.

Dacă sunteți interesați de acest nou concept al cursurilor și doriți să luați parte la pilotarea 

acestora, vă rugăm să ne contactați! Primele programări pentru începerea cursurilor sunt în martie 

2017.

Facebook https://www.facebook.com/walkntalk65/

Web http://www.walkandtalkproject.eu/

Metoda

Metodele folosite sunt variate, din sfera non-formală și combinp diferite idei și concepte într-un curs 

inovativ în domeniul sănătății fizice și mentale. Descoperirea nevoilor și a abilităților seniorilor va fi 

făcută sub forma unui demers de cercetare exploratoriu care va contribui și el la promovarea 

atitudinii pozitive față de o îmbătrânire activă și sănătoasă.

Perioada de implementare

01. decembrie 2016 – 30. noiembrie 2018
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13. Text comunicat de 

presă (cursuri 1-3)

Managementul beneficiarilor 

și Ghid de comunicare

Curs 1 - Walk’n’Talk English A2 pentru generația 65+

Un nou curs pentru învățarea limbii engleze este prezentat pentru prima dată în 

[Volkshochschule Lingen]. Acesta oferă o metodă inovativă în domeniul educației adulților: 

învățarea limbii engleze prin plimbări și întâlniri în natură.

Cursul se adresează persoanelor peste 65 de ani ce au un nivel de bază al limbii engleze

(CEFR A2). 

În timpul unor plimbări comune, participanții vor conversa în limba engleză despre subiecte 

variate și relevante din viața lor de zi cu zi. Vor fi folosite carduri cu întrebări pentru a anima 

conversațiile; mersul pe jos în perechi va oferi oportunitatea unor plimbări relaxante; aceste 

activități vor diminua timiditatea, izolarea și vor crește încrederea participanților. În acest fel, 

fiecare participant va avea șansa de a se implica în discuție și de a-și exprima propria opinie, 

de a-și îmbogăți vocabularul în limba engleză și de a învăța engleza ușor și amuzant!

Pentru mai multe informații sau înscriere, contactați [Volkshochschule Lingen at 0591 91202-

0 or info@vhs-lingen.de]

Curs 2- Povești digitale în sesiuni Walk and Talk

Un curs nou și original este acum disponibil pentru prima dată. Acest curs oferă o metodă 

inovativă în domeniul educației adulților: povești digitale în contextul unor plimbări în natură.

Cursul se adresează persoanelor peste 65 de ani.

În clasă și în timpul plimbărilor comune, participanții vor construi împreună o poveste pe care 

să dezvolte un suport digital, folosind telefoanele mobile sau tabletele. Poveștile vor fi alese 

de participanți în timpul uneia sau mai multe dintre plimbările în natură, în oraș sau din viața 

lor de zi cu zi.

În acest fel, fiecare participant va avea șansa să învețe abilitățile TIC necesare pentru 

producția video și editare și să-și întărească atitudinea pozitivă față de o îmbătrânire activă 

și sănătoasă. Aceasta este o activitate multidisciplinară ce poate fi implementată în școli și 

diferite organizații implicate în învățare.

Pentru mai multe informații sau înscriere, contactați Archivio della Memoria, Rome, 

info@archiviodellamemoria.it

Curs 3 – Dezvoltarea TIC în cadrul experiențelor Walk and Talk

Frauenberatungsstelle Oberpullendorf oferă un nou curs ce se adresează participanților 

seniori (bărbați și femei) de peste 65 de ani.

Digitalizarea nu se oprește la o anumită vârstă. Seniorii au nevoie să folosească telefoanele 

mobile și e-mailurile. Ei vor să socializeze folosind rețelele media cum ar fi Facebook, 

Instagram sau Whatsapp. În acest workshop seniorii vor obține informații și vor dobândi 

aptitudini practice despre cum să-și folosească telefoanele smart sau tabletele (cum să 

instaleze aplicații, cum să facă și să editeze fotografii, cum să comunice pe rețelele de 

socializare, etc.) Toate aceste abilități noi vor fi antrenate în mod continuu iar la finalul 

cursului va fi organizată o drumeție de studiu.

Pentru mai multe informații sau înscriere, contactați Frauenberatungsstelle Oberpullendorf, 

02612-42905, office@frauen-op.at
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14. Text comunicat 

de presă (cursuri 4-5)

Managementul beneficiarilor 

și Ghid de comunicare

Curs 4 Trasee matematice

Cursul Walk’n’Talk Trasee matematice pentru seniori 65+ oferit de CIDET oferă o abordare 

inovativă pentru achiziționarea unor abilități matematice și logice.

Acest nou curs este oferit de [CIDET] și propune o metodă inovativă în domeniul educației 

adulților: Walk & Talk Trasee matematice.

Acest curs se adresează participanților seniori peste 65 de ani care au cunoștințe de bază în 

domeniul matematicii.

În timpul unor plimbări împreună, participanții vor avea oportunitatea de a învăța noi concepte 

matematice prin explorarea mediului înconjurător: natură, oraș, străzi, etc.

Acest curs va crește motivația participanților pentru promovarea unui stil de viață sănătos și va 

crea contextul pentru o socializare relaxată.

Matematica este cea de-a treia competență cheie europeană iar participanții își vor îmbunătăți 

competențele logico-matimatice într-un mod relaxat și amuzant.

Pentru mai multe informații și înscriere, contactați CIDET la 964 831 431, email [info@cidet.es]

Curs 5 Walk and Talk WISE 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din Iași (Universitatea Al. I. Cuza) oferă un nou 

curs adresat persoanelor (bărbați și femei) peste 65 de ani.

Walk and Talk WISE – o cale către bunăstare și îmbătrânire activă

Cursul destinat seniorilor peste 65 de ani oferit de către UAIC propune o metodă inovativă și 

instrumente noi pentru o îmbătrânire activă și sănătoasă. Acest curs va oferi participanților:

 O mai bună înțelegere și abilitatea de a recunoaște riscurile majore de sănătate la vârsta a 

treia (simptomele atacului cerebral)

 Informații relevante și tehnici speciale pentru cunoașterea de sine, auto-prezentare și auto-

dezvăluire.

 Oportunitatea de a dezvolta empatie și de a practica modelul comunicării non-violente în 

viața de zi cu zi.

Pe scurt,

Acesta este o oportunitate de a fi WISE (înțelept)

Pentru mai multe informații și înscriere, contactați Facultatea de Psihologie și Științe ale 

Educației, Universitatea Al. I. Cuza din Iași, 0232-201028, email radu.robota@uaic.ro
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15. Text comunicat 

de presă (cursuri 6-7)

Managementul beneficiarilor 

și Ghid de comunicare

Curs 6 - Walk’n’Talk recital de poezie

Metodologia Walk'n'Talk favorizează îmbătrânirea activă și sănătoasă prin încurajarea

persoanelor în vârstă să participe la o activitate Walk'n'Talk, ceea ce înseamnă că vor

dobândi obiceiuri sănătoase în natură - în funcție de posibilitățile și zonele în care trăiesc - și

în același timp, să vorbească și să învețe ceva nou într-un cadru de învățare non-formală. 

Feedbackul unui cursant: La nivel personal, simt că am câștigat curajul de a explora noi

modalități de exprimare. A fost o sursă de bucurie și de inspirație pentru mine. Simt că am o 

viziune cu totul nouă asupra vieții și este mai ușor pentru mine să comunic cu ceilalți. Acum

am o credință mai puternică în capacitatea mea de a învăța noi abilități și de a evolua ca 

persoană chiar în ultimii ani. În mod ideal, un astfel de grup va avea o influență mai largă nu 

numai asupra familiilor noastre, ci și asupra vieții culturale a localității noastre. Apreciez mult

Colegiul Comunitar Sastamala pentru că mi-a oferit șansa de a participa la acest tip de curs. -

Heikki, de sex masculin, născut în 1952 -

Curs 7 - Walky Talky English

Cursul inovativ, folosind metodologia "plimbare și vorbire", a fost dezvoltat și introdus în cadrul 

programului de prevenire și comunicare pentru persoanele vârstince, 65 +, în cadrul 

programului Erasmus +. Acest curs combină mai multe beneficii ale unor cursuri diferite, 

cunoscute sub numele de învățământ integrat. Abordarea inovatoare a fost dezvoltată și 

testată în colaborare cu Klub Aktiv z.s. în Ceske Budejovice cu un grup de seniori activi care 

au contribuit la formarea conținutului, a curriculumului și a materialelor de instruire ale 

cursului. Cursul vizează învățarea și practicarea limbii engleze colocviate pentru utilizarea 

zilnică. Folosind abordarea integrată a predării, cursul combină lecțiile de limba engleză cu 

activitățile fizice, în special cu mersul pe jos în diferite medii tematice, cu accent pe 

memorarea în timpul activității fizice. Acest lucru ar trebui să asigure efectul maxim de 

învățare, prin urmare metoda este foarte utilă pentru grupurile cu capacitate de învățare mai 

mică (datorită bolii, vârstei etc.). Cursurile care utilizează această abordare vor fi dezvoltate în 

continuare în funcție de interesul publicului și oferite printre activitățile Klub Aktiv. Informații 

detaliate despre proiect, inclusiv rezultatele sunt disponibile pe site-ul 

proiectului:www.walkandtalkproject.eu.
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16. Căutarea unui loc

de muncă (Modulele 1-3)

Managementul beneficiarilor 

și Ghid de comunicare

Curs 1 - Walk’n’Talk English A2 pentru generația 65+

Freelance profesor / trainer de limba engleza

Volkshochschule Lingen intenționează să ofere un curs de limba engleză non-formală la 

nivelul A2 pentru persoanele de peste 65 de ani care utilizează metode și abordări noi: 

învățarea nu va avea loc într-o clasă tradițională, ci în aer liber.

Căutăm un profesor de limba engleza independent și motivat, care este interesat să

aplice noi metode de predare, să-i placă de mers pe jos și să se bucure de lucrul cu 

persoanele în vârstă.

După o scurtă prezentare a conceptului și a materialului de instruire, care constă în 8 

plimbări pe teme relevante pentru persoanele în vârstă, puteți începe.

În cazul în care simțiți că este jobul perfect pentru dvs., vă rugăm să ne contactați: Tel .: 

______or e-mail: _____

Curs 2- Povești digitale în sesiuni Walk and Talk

Profesor/trainer pentru povestiri digitale în sesiuni de mers pe jos și discuții

Pentru noul curs Povești digitale în sesiuni Walk and Talk căutăm un instructor cu 

următoarele competențe:

- Cunoașterea limbii engleze B2 la minimum

- Competențe avansate sociale, cum ar fi negocierea, rezolvarea problemelor, orientarea 

obiectivelor

- Abilități de predare și formare profesională, de preferință cu persoanele în vârstă

- Condiție fizică foarte bună - pentru a efectua activitățile fizice cu participanții

- Atitudine pro-activă și cooperantă

- Cel puțin 5 ani de experiență anterioară din domeniul educației în domeniul povestirii, 

audiovizualului și editării. Tel .: ___________ sau e-mail: _______

Curs 3 – Dezvoltarea TIC în cadrul experiențelor Walk and Talk 

Profesor / instructor pentru formare în domeniul TIC, combinat cu sesiuni Walk and Talk

Pentru cursurile nou deschise "Walk and Talk SMART" căutăm un instructor cu 

următoarele competențe:

- Cunoașterea limbii engleze B2 la minimum

- Competențe avansate sociale, cum ar fi negocierea, rezolvarea problemelor, orientarea 

spre obiective

- Abilități de predare și formare profesională, de preferință cu persoane în vârstă

- Condiție fizică bună - pentru a efectua activitățile fizice cu cei care învață

- Atitudine pro-activă și cooperantă

- Cel puțin 2 ani de experiență anterioară din domeniul educației în domeniul TIC

Tel .: __________ sau e-mail: __________
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17. Căutarea unui loc

de muncă (Modulele 4-5)

Managementul beneficiarilor 

și Ghid de comunicare

Curs 4 – Trasee matematice

Centrul pentru Inovare și Dezvoltare a Educației și Tehnologiei (CIDET) intenționează să

ofere un curs matematic bazat pe o abordare non-formală inovatoare. Cursanții vor fi 

învățați în aer liber: vor explora mai multe concepte în timpul mersului pe jos, ceea ce va

îmbunătăți stilul de viață al cursanților.

Căutăm un profesor / instructor angajat și calificat, care are bune cunoștințe matematice

și este interesat de metoda pe care o propunem (mers pe jos și vorbind).

După o scurtă prezentare a conceptului și a materialului de formare, care constă în 8 

plimbări pe teme relevante pentru persoanele în vârstă, puteți începe.

Dacă sunteți un instructor care îi place să-și asume riscuri și sunteți interesat de acesta, 

vă rugăm să ne contactați la: ... ......

Curs 5 Walk and Talk WISE – o cale spre bunăstare și îmbătrânire activă

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Universitatea Al.I. Cuza din Iași (UAIC) 

intenționează să ofere un curs interactiv de dezvoltare personală pentru generația 65+, 

bazat pe o abordare non-formală inovatoare. Activitățile de învățare cu persoanele în

vârstă se vor desfășura în cea mai mare parte în aer liber. În timpul mersului pe jos, ei vor

explora natura și pe ei înșiși, și vor învăța cum funcționează mintea și corpul la vârsta de 

65+ ani. De asemenea, aceștia vor practica mai multe tehnici și strategii de comunicare, 

în timp ce își vor îmbunătăți stilul de viață.

Căutăm un instructor cu următoarele competențe:

- Profesor/instructor calificat, independent sau angajat care are cunoștințe de bază în

anatomie și o bună experiență în psihologie

- Abilități avansate de comunicare, cum ar fi negocierea, rezolvarea problemelor, 

orientarea obiectivelor

- Este interesat de metoda pe care o propunem (plimbare și vorbire).

- Abilități de predare și formare profesională, de preferință cu persoanele în vârstă

- Starea fizică foarte bună - pentru a efectua activitățile fizice cu participanții

- Cel puțin 2 ani experiență anterioară în sectorul educației (chiar și ca voluntar în

organizațiile educaționale)

După o scurtă introducere a conceptului și a materialului de formare, care constă în 4 

module relevante pentru persoanele în vârstă de peste 65 de ani, puteți începe.

Dacă sunteți un formator căruia îi place să-și asume riscuri și sunteți interesat de acest

job, vă rugăm să ne contactați la Tel .: ________ sau e-mail: ______________________
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18. Căutarea unui loc

de muncă (Modulele 6-7)

Managementul beneficiarilor 

și Ghid de comunicare

Curs 6 - Walk’n’Talk recital de poezie

Lectură și recital de poezie - Sastamala Community College caută un profesor de Arte 

care va fi responsabil pentru asumarea și aplicarea noului curriculum conceput în 

proiectul Wal'n'Talk. Ea sau el va fi responsabil pentru utilizarea abilităților și tehnicilor 

de mers pe jos combinate cu expresia artistică în concordanță cu colegiul și liniile 

directoare ale proiectului, pentru a dezvolta înțelegeri și aprecieri estetice și o nouă 

abordare a tehnicilor tradiționale de predare a clasei de poezie. Master în Arte 

Expresive este de preferat, împreună cu experiența de a lucra cu adulți și persoane în 

vârstă.

Curs 7 - Walky Talky English

Profesor / instructor pentru cursul de limba engleza Walky Talky

Căutăm un instructor cu următoarele competențe:

- Cunoașterea limbii engleze B2 la minimum

- Competențe avansate sociale, cum ar fi negocierea, rezolvarea problemelor, 

orientarea obiectivelor

- Abilități de predare și formare profesională, de preferință cu persoanele în vârstă

- Condiție fizică foarte bună - pentru a efectua activitățile fizice cu participanții

- Atitudine pro-activă și cooperantă

- Cel puțin 5 ani de experiență reluată din sectorul educației
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19. Feed-back și evaluare 

(pentru participanți)

Managementul beneficiarilor 

și Ghid de comunicare

EVALUAREA CURSULUI

Acest chestionar intenționează să măsoare nivelul de satisfacție după parcurgerea 

sesiunilor specifice la care tocmai ați participat și să reflectați asupra posibilelor 

observații pe care le aveți de făcut.

Informații biografice (opțional)

Vârstă: ______ 

Gen: Masculin Feminin

Cât de familiară vă este tematica acestui curs?

…................................................................................

- A îndeplinit cursul Walk'n'Talk așteptările dvs.? _______

- Dacă nu, explicați de ce mai jos

- A fost structurat într-un mod clar?

- Dacă nu, explicați de ce?

- Materialul cursului a fost util?

- Sesiunea de lucru a sporit cunoștințele dvs. despre

subiectul cursului?

- Cum îți evaluezi câștigul de cunoștințe după acest curs?

- Cum îți evaluezi câștigul de abilități după acest curs?

- Care este atitudinea ta față de acest curs?

Comentarii general-specifice / Sugestii asupra întrebărilor de mai sus

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

19Managementul beneficiarilor și Ghid de comunicare

FORMULARE DE EVALUARE PENTRU PARTICIPANȚI



20. Feed-back și evaluare 

(pentru profesori/traineri)

Managementul beneficiarilor 

și Ghid de comunicare

FORMULARE DE EVALUARE PENTRU PROFESORI/TRAINERI

EVALUAREA CURSULUI

Acest chestionar are scopul de a măsura nivelul de satisfacție după sesiunea 

specifică a cursului în care tocmai ați participat și, de asemenea, să reflectați asupra 

eventualelor aspecte care lipsesc.

Informații biografice (opțional)

Vârsta: ______ 

Gen: Masculin Feminin

Cât de familiarizat sunteți cu tema acestui curs?

…................................................................................

- Sesiunea de lucru a îndeplinit așteptările dumneavoastră _______

- Dacă nu, explicați de ce mai jos

- A fost această ședință de lucru structurată într-un mod clar?

- Dacă nu, explicați de ce?

- A fost materialul introdus util?

- Sesiunea de lucru a sporit cunoștințele despre curs?

- A urmat cursul Walk'n'Talk așteptările dvs.?

- A fost structurat într-un mod clar?

- Cum ați evalua cunoștințele / abilitățile și atitudinea față de curs?

- Cum ați evalua metoda de predare și învățare folosită?

- Ce ați schimba în structura cursului sau în metode?

- Există ceva despre care doriți să comentați?

Comentarii general-specifice / Sugestii asupra întrebărilor de mai sus

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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21. Certificat de participare

Managementul beneficiarilor 

și Ghid de comunicare

ADD

Numele și adresa participantului: Numele și adresa instituției organizatoare:
Prenume

Nume

Adresă

Oraș, Țară

Prin prezenta certificăm faptul că ......................... 

a participat în modulul ... ............................ din cadrul 

cursului Walk and Talk care a avut loc ............. 

Data (an/lună/zi)

Această confirmare este valabilă numai cu semnătura
reprezentantului legal și ștampila instituției din 
străinătate.

Legal Representative’s signature 
and stamp of the organisation

Place, date …...................................

Adăugați logo organizației
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