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Despre proiect 
Proiectul referitor la Predarea competențelor digitale către seniori(DigiS) este finanțat 

de Comisia Europeană ca parte a programului Erasmus+  Partneriat Strategic pentru 

formarea adulților.  

Dezvoltarea competențelor digitale este importantă nu numai pentru utilizatorii activi 

tineri, ci și spre folosul persoanelor în vârstă, în diverse domenii ale vieții lor, pentru a 

face față mai eficient diferitelor provocări. Deoarece tehnologiile digitale există pe 

scară largă - sau mai degrabă, ar trebui spus: pot exista în fiecare aspect al vieții 

noastre, adesea, acestea permit modalități mai rapide, mai confortabile și mai ieftine 

de a face față sarcinilor zilnice, cum ar fi cumpărăturile, munca, întâlnirile sociale, plata 

facturilor etc. 

Odată cu intrarea tehnologiilor în viața de zi cu zi a populației, apare nevoia de a 

dobândi noi competențe. Seniorii cu vârsta peste 55 de ani întâmpină, deseori, 

dificultăți de adaptare la noile tehnologii. Doar puțini dintre aceștia utilizează serviciile 

de rețea la un nivel intermediar - grație ajutorului primit de la o persoană apropiată, 

cu competențele corespunzătoare. 

 

În cadrul prezentului proiect, am dezvoltat un "program flexibil de predare a 

cursurilor" bazat pe grupuri speciale de vârstă care vizează cetățenii vârstnici de 

peste 55 ani. 

În acest document vom examina cele mai bune modalități de depășire a 

provocărilor de predare a competențelor digitale pentru persoanele în vârstă. 
 



 
 

Consorțiul proiectului implică 5 organizații partenere: 
• "Centrul de educație publică Meram - Turcia (Coordonator) 
• Institutul de formare a adulților Dante - Croația; 
• Școala Vardakeios din Ermoupoli - Grecia; 
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1. Predarea către adulți 

Calculatoarele, internetul, utilizarea WIFI-ului, website-urile multiple, aplicațiile și 

cartelele preplătite au devenit o parte inseparabilă a vieții noastre de zi cu zi. Cu toate 

acestea, există o parte semnificativă a comunității noastre care a trăit, cea mai mare 

parte a vieții, fără să fi folosit cele menționate mai sus și căreia îi este greu să se 

adapteze la schimbare. Folosirea tehnologiei pentru persoanele în vârstă este 

echivalentul învățării unei limbi străine - o nouă modalitate de comunicare și un nou 

mod de a trăi, dar pentru ei această tehnologie este atât un ajutor, cât și o provocare, 

în egală măsură. 

În urma cercetărilor și a statisticilor noastre, am descoperit modalitățile cele mai utile 

și mai flexibile de a-i învăța pe seniori și de a-i ajuta să înțeleagă cum funcționează 

noua noastră lume digitalizată. 

1.1. Diferența dintre Pedagogie și Andragogie 

 
Dacă se compară metodele de predare utilizate pentru predarea către copii și cele 

folosite în procesul de predare către adulți, există unele diferențe semnificative și 

foarte importante. 

Termenii de Pedagogie și Androgogie sunt folosiți atunci când se compară 

caracteristicile diferite ale tinerilor și adulților care se referă la motivația de a învăța, la 

capacitatea de a învăța și la rolul experienței. 

Prin urmare, atunci când comparăm cei doi termeni "andragogie" și "pedagogie", ar 

trebui să menționăm originea lor greacă – amândoi conțin verbul grec " ago", care 

înseamnă "ghid" și cuvintele grecești "andras" (bărbat) și ”paidi" (copil). Cu alte cuvinte, 

pedagogia este arta și știința de a ajuta copiii să învețe, în timp ce andragogia este arta 

și știința de a ajuta adulții să învețe. 

 

În mod special, diferențele importante adresează motivația și relevanța. 

 

Adulții sunt auto-motivați și auto-direcționați. Orientarea lor de a învăța este spre ceea 
ce este relevant pentru viața lor. Acest lucru înseamnă că, în contextul noilor tehnologii, 
nu vor fi interesați să învețe să folosească un computer până când nu vor simți nevoia 
relevantă de a face acest lucru și vor învăța doar ceea ce este de ajutor imediat. Acest 
lucru presupune ca ceea ce se predă să fie relevant pentru aspectele, problemele și 
sarcinile reale ale vieții. Adulții caută ceva care să-i ajute la nivel de performanță și să-și 
trăiască viețile într-un mod mai bun și mai satisfăcător. Aceasta înseamnă că învățarea 
lor este orientată pe obiective - în comparație cu învățarea de către un public tânăr, a 
cărui învățare este axată pe subiect. 

 

 



Acest lucru, desigur, reprezintă doar începutul formării adulților. Acesta, combinat cu 
concepția greșită că adulții mai în vârstă nu pot învăța să utilizeze computerele, ne 
prezintă o varietate de provocări cu care trebuie să ne confruntăm. 
 
Care este problema specifică cu care ne confruntăm aici? 
 

Sunt mai multe aspecte, legate direct de procesul de îmbătrânire: deteriorarea 

aspectului fizic cum ar fi auzul, vederea și controlul motric; scăderea proceselor de 

atenție; încetinirea cognitivă și barierele psihologice. 

Potrivit lui Wendy Rogers și Arthur D. Fisk (“Human Factors, Applied Cognition,  and  

Aging,”  în The  Handbook  of  Aging  and Cognition, 2000): "Este nevoie de o 

formare specifică vârstei; cercetătorii au descoperit tehnici de dezvoltare a unei astfel 

de formări și au testat beneficiile acestei formări." 

1.3 Învățarea intergenerațională 

 

La începutul acestui document am menționat că există o diferență semnificativă 

între abordările pedagogice și abordările andragogice. Motivul rezidă mai ales în 

diferite moduri în care tinerii și adulții percep obiectivele, motivația și, bineînțeles, 

căile lor de învățare. Aceasta înseamnă că, atunci când un educator predă, ar 

trebui să aibă abordări diferite pentru a atrage seniorii sau tinerii. 

Învățarea intergenerațională 
 
Hatton Yeo și Newman sunt doi cercetători foarte respectați în domeniul învățării 
intergeneraționale. Ca urmare a cercetării lor, au ajuns la concluzia că învățarea 
intergenerațională este ceva foarte natural - a început ca un proces familial informal și 
a apărut natural. Cu toate acestea, în timpurile moderne familiile nu mai sunt la fel de 
apropiate, iar acest proces este fie pierdut, fie se regăsește în afara familiei. 
 
Au existat multe discuții despre descrierea învățării intergeneraționale, dar nu s-a ajuns 
la niciun consens. Chiar dacă există multe descrieri valide, Yao și Newman sugerează 
următoarea descriere a abordării: 

 

"Vehicule pentru schimbul de resurse și învățarea cu scop și în curs în rândurile 
generațiilor mai în vârstă și cele tinere". 
 
Sau și mai simplu - crearea unui mediu în care scopul este interacțiunea și schimbul de 
cunoștințe între cele două generații. 

 
 



Conform analizei Rețelei europene de învățare intergenerațională, pe diferite 

grupuri țintă de toate vârstele și din perspectivă diferită, există 3 beneficii 

importante ale învățării intergeneraționale: 

• Crearea legăturilor personale și eliminarea stereotipurilor între generații 

• Îmbunătățirea învățării reciproce și a motivației 

• Reducerea anxietății sociale 
 
Interacțiunile între vârste diferite sunt, deseori, interacțiuni asimetrice în care persoanele 
mai în vârstă fac un efort sporit pentru a stimula persoanele mai tinere să interacționeze. 
De obicei, lipsa de interacțiune provine din stereotipurile negative pe care ambele 
generații le au una despre cealaltă și / sau din lipsa de înţelegere reciprocă.  
REII discută capacitatea activităților de învățare intergenerațională de a servi ca 
instrument de mediere care să contribuie la încurajarea sau consolidarea relațiilor dintre 
generații, atât în situații în care există un nivel ridicat de prejudecăți și stereotipuri, cât și 
în situații în care există deja o deschidere față de cealaltă generaţie. 

Activitățile de învățare intergeneraționale mediate și planificate generează un nou tip 

de relație între tineri și vârstnici, generând noi subiecte conversaționale, prin 

promovarea unei interacțiuni pozitive, prin dispersarea tensiunii care poate exista între 

două generații sau prin implicarea lor într-o sarcină care presupune o concentrare 

detașată de orice potențială tensiune. Activitățile de învățare intergenerațională au fost 

deosebit de utile pentru îmbunătățirea comunicării pozitive și învățarea subiectelor 

sensibile (ideologii politice, opinii religioase, sănătate sexuală). Activitatea poate oferi, 

de exemplu, oportunități de interacțiune devenind, inițial, un subiect conversațional. 

 

Învățarea intergenerațională se concentrează mai puțin pe învățarea împreună și mai 

mult pe învățarea reciprocă, asupra transferului intenționat de cunoștințe și abilități, de 

la o generație la alta. 

 

Acest schimb, nu numai că este o formă productivă de învățare, ci ajută și la crearea 
unei relații puternice și de încredere între participanți. De asemenea, plasarea elevilor 
mai tineri ca cei care oferă cunoștințe și a persoanelor mai în vârstă ca fiind mai puțin 
informați, pare să ofere un potențial pentru menținerea ambelor generații interesate de 
experiența de învățare. Subiectul acestui document este un exemplu foarte bun al 
modului în care poate fi utilizată învățarea intergenerațională. Dacă elevilor vârstnici li se 
acordă un timp pentru a-și împărtăși cunoștințele  

 



 

cu ceilalți, acesta poate fi o modalitate de a obține încrederea în cadrul grupului. De 

exemplu, atunci când se transferă abilități TIC către vârstnici, sporindu-vă 

cunoștințele despre participarea politică și civică a tinerilor. 

 
Rezultatele pozitive ale învățării intergeneraționale pe scurt: 
• Sociabilitatea crește, în timp ce anxietatea socială scade la toate generațiile 
• Îmbunătățirea calității vieții persoanelor în vârstă 
• Incluziunea socială a persoanelor în vârstă 
• Stereotipurile negative sunt eliminate 

 

2. Situația actuală 

2.1. Provocării ale predării către seniori 

2.1.1. Provocări psihologice  
 

Există o serie semnificativă de schimbări în viața noastră, la care, adesea, nu ne 

gândim sau pe care nu le avem în vedere. Din punct de vedere psihologic, există un 

anumit tip de evenimente de viață pe care trebuie să le luăm în considerare. 

 

Unele dintre cele mai importante sunt cele non-normative. Influențele / evenimentele 

non-normative sunt cele care nu influențează fiecare persoană, în același mod. 

Termenul de normativ se referă la ceva care afectează pe toată lumea dintr-o cultură 

în același timp, astfel încât non-normativul implică faptul că afectează în mod diferit 

(sau deloc). 

 

Astfel, în psihologie, evenimentele non-normative sunt cele care schimbă viața unui 

individ dar nu și viața altor oameni, în același mod. Acestea nu sunt universale, dar 

pot fi foarte importante în viața unei persoane. Sunt neașteptate în viața celor pe care 

îi afectează. Deși se pot întâmpla în orice etapă a vieții, evenimentele de viață non-

normative sunt considerate a fi deosebit de semnificative pentru adulții de vârstă 

mijlocie și cei mai în vârstă (Baltes et al., 1980, citat în Woolf, 1998). 

 
Un exemplu de eveniment non-normativ este decesul unui prieten într-un accident 
rutier, o diagnosticare neașteptată a unei bolii majore sau câștigarea la loterie, sunt, 
toate, exemple de influențe non-normative asupra unui individ. Prin urmare, având în 
vedere vârsta studenților noștri, există mai mult de câteva evenimente non-normative 
care se referă în mare parte la aspecte negative, precum moartea unei persoane 
apropiate și problemele fiziologice greu de înfruntat. Acest lucru are un impact extrem 
asupra psihologiei unei persoane și, prin urmare, înseamnă că acestea privesc lumea 
în mod diferit. 
 
 

 



Dar ce înseamnă asta? Cum, diferit? Să privim astfel: De ce o persoană de 20 de 

ani a ales să-și petreacă 3 luni într-o excursie prin toată lumea singură, și caută să 

întâlnească oameni noi? Și de ce o bunică alege să petreacă ore întregi tricotând 

pentru nepoții ei, decât călătorind? Da, cele mai evidente răspunsuri ar fi că au 

priorități diferite. Cu toate acestea, ce dictează alegerea priorităților? Care este cea 

mai mare diferență atunci când vine vorba de tineri și seniori. 

 

TIMPUL! Timpul schimbă tot - cu toate acestea nu atât de mult când vine vorba de 
experiența față de timpul rămas. Teoria selectivității socioemoționale analizează 
percepția timpului și consecințele acesteia. Acestă teorie a fost formulată și prezentată 
în lucrarea științifică ”Taking time seriously: A theory of socioemotional selectivity", 
de Carstensen, Isaacowitz și Charles în 1999. A fost elaborată de o psihologă de la 
Stanford, Laura Carstensen, care a definit-o ca fiind o "teorie de viață a motivației". 

 

Se bazează pe ideea că limitele asupra timpului și percepția lor dictează faptul dacă 
prioritizăm obiectivele orientate pe prezent, legate de sensul emoțional sau obiectivele 
orientate spre viitor, adică spre obținerea de informații și extinderea orizonturilor. 
Înțelesul acestei teorii este că, la un moment dat în viața noastră, motivația noastră 
trece de la cunoaștere - la emoție. Iar, cum motivația se dovedește a fi unul dintre factorii 
cei mai importanți pentru învățare, în special pentru adulți și seniori, am analizat modul 
în care lucrurile se schimbă în timp. 
 
Astfel de schimbări motivaționale sunt puternic corelate cu vârsta cronologică și au o 
puternică influență asupra preferințelor sociale, rețelele sociale, reglarea emoțională și 
procesarea cognitivă. Pe de o parte, există motive întemeiate de a crede că astfel de 
schimbări sunt bune pentru bunăstarea și adaptarea socială. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



În copilăria timpurie, în adolescență și la maturitatea precoce, timpul este perceput a fi o 
entitate nelimitată și, prin urmare, individul are dorința de a atinge obiectivul social al unei 
achiziții de cunoștințe orientate spre viitor. Ceea ce ar însemna că ar urma studii 
academice și non-academice, dobândind cunoștințe și abilități sociale. Aceasta implică 
dobândirea de noi experiențe, planificarea unei noi cariere, vizitarea unor țări, întâlnirea 
cu noi oameni și formarea unor legături de prietenie cu indivizi care gândesc la fel - sau, 
într-un final, realizarea unor experiențe care se vor dovedi utile și de ajutor în viitor. 

  

 
Imaginea 1. Teoria selectivității socioemoționale 

Spectrul social începe să se reducă odată cu îmbătrânirea , iar percepția timpului 

începe să fie alta. Cu alte cuvinte, trece de la nelimitat la limitat. Această experiență 

apare la maturitatea medie, când noile cunoștințe, prietenii, interacțiunile sociale încep 

să scadă. Astfel, pe măsură ce calitatea înlocuiește cantitatea - relațiile deja construite 

cu frații, soții, prietenii apropiați și membrii familiei, se întăresc. 

Ulterior, la vârsta maturității târzii și la vârsta a treia, timpul este perceput ca o entitate 

repede epuizantă, existând o schimbare vizibilă a obiectivelor de la obiective orientate 

pe cunoaștere, la obiective orientate pe emoții. Aceasta înseamnă că relațiile pe care 

seniorii le mențin în continuare sunt cele pozitive și care au un aport.  

 
 

Trecerea timpului = 
Schimbarea alegerilor  
 

Dobândirea de cunoștințe axată pe 
viitor 

 

Interacțiunile sociale se 
diminuează 

Calitatea înlocuiește 
cantitatea 

 

Interacțiunile sociale păstrate sunt 
doar cele pozitive. 

Experiențele pozitive sunt acceptate. 
 



Dacă nu au nimic pozitiv, sunt eliminate. Pentru că cine are TIMP pentru 

negativitate?  

Internetul este sigur? 
 
Siguranța internetului reprezintă una dintre cele mai mari probleme ale noilor 
cursanți. O cercetare (Fausset, Harley, Farmer & Fain) din 2013, arată că unii 
seniorii au o mare neîncredere când vine vorba despre postarea informațiilor 
personale pe computer și nu vor să învețe ICT până când se vor simți în siguranță 
online. Această problemă  trebuie, de regulă, abordată din timp pentru a depăși 
bariera fricii de la bun început, discutând despre Internet, despre crearea unor 
parole puternice, ajustarea setărilor de confidențialitate și protecția informațiilor 
personale, cum ar fi adresa fizică sau datele de vacanță, în mediile sociale. 

Cu toate acestea, siguranța pe internet nu este doar pentru a vă proteja pe dvs., ci 

și pentru a-i respecta pe ceilalți. Dreptul de autor este o chestiune importantă care, 

de asemenea, trebuie discutată, pentru a ne proteja cursanții de erori oneste atunci 

când se utilizează media socială, blogurile etc. Mai multe detalii despre predarea 

drepturilor de autor puteți găsi la capitolul "3.3. Drepturi de autor". 

 
 
Anxietate și calculatoare 
A devenit un subiect interesant de luat în considerare atunci când se predă 
seniorilor, faptul că aceștia se confruntă cu o frică semnificativă de a nu strica ceva. 
Deoarece nu știu cum funcționează calculatorul și ce fel de dispozitiv este exact, 
mulți seniori nu știu cum și cât este acesta de fragil. Acesta este motivul pentru care 
unor persoane le este teamă chiar să-și folosească aparatele auditive în preajma 
computerelor, considerând că acest lucru ar interfera, într-un fel, cu ecranul sau cu 
conexiunea la internet. 
 
Din acest motiv, este util să le demonstrăm cât de ușor de stricat este un computer 
și să îi încurajăm să ceară orice ajutor de care ar putea avea nevoie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.2. Provocări fiziologice 

 
Abilități motorii 

Una dintre cele mai frecvente provocări fiziologice este artrita. Chiar dacă este foarte 

frecventă în rândul persoanelor în vârstă, afecțiunea nu este bine înțeleasă. 

 
De fapt, "artrita" nu este doar o singură boală; este un mod informal de referire la  

durerea articulară sau la boala articulară. Artrita poate provoca deformări ireversibile  

ale articulațiilor. Aceste modificări pot fi vizibile, cum ar fi articulații noduroase ale 

degetelor,dar, deseori, daunele pot fi văzute numai la raze X. 

 

Osteoartrita este cel mai frecvent tip de artrită. Poate fi prevenită prin menținerea unei 

vieți active, menținerea unei greutăți sănătoase și prin evitarea rănilor și mișcărilor 

repetitive. Combinarea acestora cu odihna este, de asemenea, importantă; prin 

urmare, educatorii ar trebui să aibă în vedere dacă au cursanți cu artrită și să nu-i 

suprasolicite cu activitățile de la clasă. 

 

Tremorul afectează, de asemenea, abilitățile motorii și, prin urmare, capacitatea de a 

realiza sarcini motorii, cum ar fi poziționarea cursorului sau menținerea mouse-ului în 

timpul unei sarcini de dublu-clic. Acest lucru poate fi evitat utilizând un mouse staționar. 

Vederea 
Schimbările vederii sunt, de obicei, de așteptat, odată cu vârsta, dar pot afecta și 
procesul de învățare. Mai multe cunoștințe despre cele mai frecvente boli oculare pot 
ajuta educatorii să fie pregătiți. Cataracta este considerată a fi una dintre cele mai 
frecvente boli în rândul seniorilor. Cataracta reprezintă opacizarea cristalinului din ochi. 
Pentru persoanele care au cataractă, a vedea tulbure este cam ca și cum s-ar uita printr-
o fereastră înghețată sau mată. Cataracta este considerată o afecțiune oculară datorată 
vârstei; este atât de frecventă în rândul persoanelor în vârstă încât poate fi clasificată ca 
ceva normal odată cu vârsta.  
 
Glaucomul este o afecțiune care afectează nervul optic al ochiului și se agravează în 
timp. Este, adesea, legată de o acumulare de presiune în interiorul ochiului. Glaucomul 
poate duce, deseori, la orbire completă. 

Pe măsură ce îmbătrânim, mușchii care controlează mărimea și dimensiunile pupilei 

își pierd din putere, ceea ce înseamnă că pupilele devin mai puțin receptive la lumină. 

Ajustarea luminozității ecranului trebuie făcută pentru a asigura confortul studenților. 

Și vederea periferică este afectată odată cu vârsta. La vârsta de 70 și 80 de ani  
 
 



ar putea avea o pierdere de 20 - 30 de grade a vederii periferice.  
 

Diminuarea vizibilității culorilor. Culorile devin mai puțin luminoase odată cu vârsta, 

iar contrastul dintre diverse culori devine mai puțin vizibil. Aceasta înseamnă că, 

explicațiile cu culori vor fi dificil de perceput și că ar trebui să evităm culorile prea 

asemănătoare. 

Auz 
Pierderea auzului legată de vârstă apare, cel mai adesea, la ambele urechi, 
afectându-le în mod egal. 

 

Modificările legate de vârstă în ceea ce privește capacitățile auzului, afectează nu 

numai ce se aude, ci și cât de bine se procesează aceste informații. Când predăm, 

este important să știm că înălțimile mai mari sunt primele afectate negative, odată cu 

vârstă. Înălțimea unei voci tipic-masculine este ideală sau doar o voce mai joasă ar fi 

mai ușor de înțeles pentru persoanele cu auzul afectat. Nu numai înălțimea, ci și 

abilitatea de a distinge diferite zgomote, este afectată. Înseamnă că abilitatea de a 

suprima zgomotul extern este redusă. 

 

Abilități cognitive 
Odată cu vârsta, înțelegerea sau aminitrea textelor pot fi afectate și pot genera 

probleme în timpul procesului de învățare. Abilitatea de a-și reaminti o idee sau un 

concept care a fost citit recent, afectează nivelul de înțelegere. 

 

În plus, capacitatea seniorilor de a înțelege noile concepte, necesare pentru a învăța 

să utilizeze computerele, va fi afectată de capacitatea lor de a inhiba asocieri și 

experiențe anterioare. Atunci când se învăță cuvinte vechi, cu noi sensuri, precum 

"Icoane", "Scurtături" etc., seniorii tind să aibă dificultăți în a distanța cele două 

sensuri ale cuvintelor. 

De asemenea, este important să menționăm că persoanele în vârstă au nevoie de 

mai mult timp pentru a procesa informații noi, mai mult timp de exercițiu pentru a 

învăța noi sarcini și, prin urmare, mai mult timp de formare. 

 
Memoria spațială împreună cu memoria de lucru, de obicei, scad odată cu vârsta. 
Acest lucru face foarte dificilă operarea unui computer, mai ales odată cu utilizarea 
pe scară largă a interfeței de utilizare a mouse-ului și grafica. Abilitățile de utilizare a 
mouse-ului ar trebui explicate și practicate cu începătorii, o perioadă suficientă de 
timp, pentru ca procesul să devină automat, iar utilizarea unui mouse să nu mai fie 
o sarcină de procesat. 

 
 
 



2.2. Învățare orientată pe obiective 

Până în prezent, este clar că există multe provocări care trebuie depășite atunci când 

lucrăm cu vârstnicii și predăm vârstnicilor. La fel ca pentru orice alt adult, obiectivele 

unui senior sunt dictate de nevoie, prioritate și de o anumită sarcină care trebuie 

îndeplinită. Acesta este motivul pentru care în timpul orelor de calculator, majoritatea 

persoanele în vârstă are o nevoie specifică de a avea o un obiectiv. 

Spre deosebire de tineri, persoanele în vârstă și adulții nu pot fi obligați să studieze 

ceva care nu le aduce beneficii. Ceea ce ne lasă pe noi, ca profesori, să creăm o 

metodă flexibilă pentru a răspunde acestor nevoi. 

Pentru a realiza acest lucru, o clasă nu ar trebui să aibă mai mult de 10 -12 

participanți. În acest fel puteți să acordați atenție tuturor. Asigurați-vă că știți motivul 

pentru care fiecare cursant se află acolo, folosind exerciții de ”spargere a gheții” sau 

pur și simplu, întrebând. Răspunsurile lor vă vor oferi conținutul pentru lecția dvs. 

Asigurați-vă că fiecare cursant a obținut ceea ce s-a așteptat și puțin mai mult. 

2.3. Statistică și cercetare 
 

Așa cum am menționat anterior, există persoane care se tem de folosirea social media 
și se simt în nesiguranță pe internet. O cercetare din 2015 (Vroman, Arthanat & Lysack, 
2015) a confirmat că: Adulții mai în vârstă, care nu au utilizat mediile sociale, pot avea 
opinii foarte negative despre utilizarea TIC pentru rețelele sociale. În articolul lor, "Cine 
peste 65 de ani este online? Dispozițiile adulților mai în vârstă față de tehnologia de 
comunicare a informațiilor ", Vroman et al. afirmă că adulților mai în vârstă nu le plac, 
parțial, rețelele sociale deoarece se tem că vor avea un efect negativ asupra 
interacțiunilor lor sociale față în față. Dar o alta cercetare arată că seniorii care se 
aventurează în universul rețelelor sociale, au raportat beneficii în ceea ce privește 
conexiunea socială și interacțiuni crescute (Gatto & Tak, 2008). 

 

Atunci când vorbim despre statistici, este important să menționăm că societatea 

îmbătrânește. Departamentul ONU pentru Afaceri Economice și Sociale a estimat că 

numărul persoanelor în vârstă (cu vârsta de și peste 60 de ani) va crește la peste 2 

miliarde până în 2050. Nu este un secret faptul că fertilitatea a scăzut în Europa, ceea 

ce se numește acum "îmbătrânirea de jos" și, bineînțeles, și speranța de viață mai 

lungă - "îmbătrânirea de sus". Chiar dacă această situație aduce numeroase 

provocări, ea oferă societății o bogată experiență, cunoștințe și o oportunitate de a le 

valorifica în beneficiul generațiilor mai tinere  și al educației și socializării lor complexe. 

 

 



3. Specificul predării tehnologiei către seniori 

 
3.1. Învățare flexibilă 

Conform unui raport din 2014 pentru "Pedagogii flexibile: tehnologia a îmbunătățit 

învățarea" - Învățarea flexibilă oferă studenților posibilitatea de a alege când, unde 

și cum învață. Aceasta, se referă, adesea la ritmul, locul și modul de învățare. 

• Ritmul "cuprinde programele accelerate și decelerate, învățarea cu jumătate de 

normă, recunoașterea învățării anterioare și cadrele de credite aferente". 

• Locul se referă la locația fizică a învățării, indiferent dacă aceasta are loc într-o 

sala de clasă sau se realizează la domiciliu, ori cu deplasare, sau ca parte a unei 

experiențe de muncă. 

• Modul se referă la modalitățile în care pot fi utilizate tehnologiile pentru a furniza 

experiențe de învățare complet online, combinate sau optimizate de tehnologie 

(Gordon, 2014). 

 

Acest lucru înseamnă că învățarea flexibilă oferă opțiuni în procesul de învățare (online, 
față în față, combinat), în opțiuni de planificare (cu jumătate de normă, cu normă 
întreagă, de zi, seral), personalizarea programelor (titluri, certificate, programe la timp, 
învățarea bazată pe carieră). Învățarea flexibilă s-a dovedit a oferi un acces mai facil la 
educație și a îmbunătăți procesului de învățare. 

3.2. Învățare combinată 
 
Când se predă persoanelor în vârstă, există câteva lucruri de bază care trebuie 
subliniate: Definiți publicului care sunt obiectivele activității specifice; Explicați, în 
prealabil, ce urmează a se realiza prin procesul de învățare; 
Discutați în prealabil despre problemele / dificultățile care ar putea exista în clasă (auz, 
văz, controlul brațelor etc.) 
 
Utilizarea învățării combinate este extrem de utilă în cazul subiecților digitali. De 
exemplu, dacă este nevoie să dobândească abilități despre modul în care informațiile 
sunt generate și distribuite pe internet, răsfoirea și efectuarea de căutări eficiente 
și filtrare de date prin aplicarea strategiilor de căutare - obiectivele vor fi: 

• Înțelegerea modului în care informațiile sunt generate și distribuite pe web și 

capacitatea de a efectua o căutare eficientă pe Internet utilizând cuvinte cheie 

• Învățarea modului de a perfecționa o căutare utilizând expresii specifice de 

căutare pentru a obține rezultate concrete 
 

 
 



• Înțelegerea diferenței dintre combinațiile de cuvinte cheie eficiente și 

ineficiente 

• Aplicarea de strategii și abilități de căutare prin cercetarea unei varietăți de 
subiecte 

 
Un bun exemplu pentru activitățile de clasă ar fi: 

Explicați ce este un URL și utilizați-l pentru a merge direct la un anumit site web, 

de exemplu http:// www.nationalgeographic.org  

- Utilizând un motor de căutare (Google, Aks.com, Bing etc.) și încurajați-i pe 

studenți să caute activități interactive, jocuri, precum și media, hărți, legate de 

obiectivul lor. 

- Ajutați-i să distingă și să furnizeze informații despre sursa site-ului web, prin 

nume de domenii precum .gov, .org și .edu; și coduri de țări, cum ar fi .tr, .gr, 

.bg, .hr etc.). 

- Cuvinte cheie pentru a efectua o căutare mai relevantă pentru subiect 

Utilizați asterixul (de exemplu imaginați-vă toate *), semnul minus pentru a 

exclude anumite cuvinte, ghilimele pentru rezultate specifice (de exemplu, 

"Capitala digitală a lumii" încercați acum "Capitala digitală a lumii" – YouTube). 

 

 
3.3. Alfabetizare digitală 

De ce avem nevoie de competențe digitale și de alfabetizare digitală? Potrivit lui Bill 

Gates: "Tehnologia este doar un instrument. În ceea ce privește implicarea 

studenților și motivarea acestora, profesorul este cel mai important. " 

Pentru a putea motiva eficient o persoană, unul dintre primii pași ar fi furnizarea unei 

explicații exacte a motivului pentru care o anumită abilitate, anumite cunoștințe sunt 

necesare. Mai ales pentru persoanele în vârstă ale căror scopuri sunt foarte 

pragmatice. 

Prin urmare, Universitatea Cornell definește alfabetizarea digitală ca fiind "abilitatea 

de a găsi, evalua, utiliza, partaja și crea conținut folosind tehnologiile informației și 

Internetul". Prin această definiție, abilitățile digitale reprezintă orice fel de abilități 

care înseamnă a fi alfabetizat digital. 

În lumea de astăzi, tehnologia a devenit mai intuitivă și atât de integrată în viața 

cotidiană, încât aproape totul este condus de un singur lucru specific: Competența 

digitală 

 

 

http://www.nationalgeographic.org/


Tehnologia digitală este implementată în aproape fiecare sector al vieții și mediilor 

noastre de afaceri, de la comunicare, interacțiune, colaborare, partajare și conectare 

cu ceilalți; achiziția și vânzarea de bunuri și servicii online; gestionarea finanțelor 

noastre prin utilizarea serviciilor bancare electronice; utilizarea calculatoarelor și a 

învățământului electronic în educație pentru a îmbunătăți modul în care învățăm. 

Este de așteptat, indiferent de vârstă, să avem astfel de abilități care să ne ajute să 

cunoaștem, să înțelegem și să gestionăm această schimbare tehnologică. Cadrul 

european de competențe digitale pentru cetățeni, publicat pentru prima dată în 2013 

de către Comisia Europeană - cunoscut și ca DigComp 1 - grupează competențele 

digitale în cinci domenii: 

Informații: identificați, localizați, preluați, stocați, organizați și analizați informațiile 

digitale, evaluându-le relevanța și scopul.  

Comunicare: comunicarea în medii digitale, împărtășirea resurselor prin intermediul 

instrumentelor online, legătura cu ceilalți și colaborarea prin intermediul 

instrumentelor digitale, interacțiunea cu și participarea la comunități și rețele, 

conștientizare interculturală. 

Crearea de conținut: creați și editați conținut nou (de la procesarea de text la imagini 

și video); integrarea și re-elaborarea cunoștințelor și conținutului anterior; generarea 

de expresii creative, publicații media și programare; gestionarea și aplicarea 

drepturilor și licențelor de proprietate intelectuală  

Siguranță: protecția personală, protecția datelor, protecția identității digitale, măsurile 

de securitate, utilizarea sigură și durabilă. 

Soluționarea problemelor: identificarea nevoilor și resurselor digitale, luarea 

deciziilor în cunoștință de cauză cu privire la instrumentele digitale cele mai adecvate, 

în funcție de scop sau nevoie, rezolvarea problemelor conceptuale prin mijloace 

digitale, utilizarea creativă a tehnologiilor, rezolvarea problemelor tehnice, 

actualizarea competențelor proprii și ale altora. 

Profesorii folosesc învățarea digitală combinată cu predarea tradițională, pentru a 

îmbunătăți calitatea procesului de învățare și pentru a satisface percepțiile 

cursanților, fiind esențial a spune cât de dificil este: 

 

❖ să fii sigur pe Internet; 

❖ identificarea resurselor de înaltă calitate; 
 

1 
DIGCOMP: Un Cadru european de competențe digitale pentru cetățeni , EUR Raport 26035 EN, URL: 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83167/lb-na-26035-enn.pdf 

 
 
 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83167/lb-na-26035-enn.pdf


❖ inter-verificarea tuturor resurselor;  

❖ menținerea confidențialității; 

❖ utilizarea etichetei adecvate on-line; 

❖ recunoașterea licențierii drepturilor de autor. 
 
Cursanții pot traduce această experiență printr-o bună predare și urmând un bun model 
pentru aptitudinile digitale vitale. 
 

 
3.4. Drepturi de autor 
 

Când este vorba despre siguranță când utilizăm internetul, este important să ne 

cunoaștem drepturile. Conform dicționarului Concise Oxford, drepturile de autor 

reprezintă: "dreptul legal exclusiv, acordat inițiatorului sau cesionarului său, pentru un 

număr fix de ani, de a tipări, publica, realiza, filma sau înregistra materiale literare, 

artistice sau muzicale și de-a îi autoriza pe alții să facă același lucru". 

 

O explicație mai simplă ar fi că acestea protejează proprietatea și identitatea muncii 

creatorului său. Cu toate acestea, drepturile de autor nu protejează idei, concepte, 

stiluri sau tehnici, cum ar fi, de exemplu, o idee pentru o carte. 

 

Deci orice text, imagini, emisiuni, videoclipuri și muzică online, pe site-urile web, 

wiki, bloguri și site-urile de socializare sunt, toate, protejate de dreptul de autor. 

Dar ceea ce nu a fost realizat, care este la nivel de concept sau idee, nu poate fi 

protejat de lege. 

Iată câteva site-uri cu resurse despre cum să predați despre drepturile de autor: 

◦                       https:// www.teachingc opyright.org  

◦ http://www.loc.gov/teachers/copyrightmystery / 

◦ http:// www.smartcopyin g.edu.au/educational - 

resources/copyright -4-educators -course 

4. Instrumente și tehnici 
4.1. Teorii, instrucțiuni și materiale 
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În cadrul acestei lucrări s-a subliniat adesea ideea că explicarea atentă a diverșilor 

termeni,  luarea în considerare a motivației studenților și crearea unui mediu 

confortabil de învățare sunt de o valoare imensă pentru procesul de predare. Când 

vine vorba de prezentarea cunoștințelor teoretice, unul dintre cele mai importante 

lucruri este ritmul. Având în vedere problemele de auz și problemele legate de 

memorie – seniorii înțeleg greu mai ales dacă profesorul vorbește prea repede. Iată 

câteva sfaturi rapide: 

  -    Faceți pauze pentru a le acorda cursanților timp să pună întrebări 

- Asigurați-vă că repetați și că întrebați dacă toată lumea a înțeles 

- Înarmați-vă cu răbdare și cu metafore pentru a explica 

- Înțelegerea este mai ușoară atunci când este filtrată prin ceva familiar (puteți 

compara întotdeauna dublul clic al mouse-ului cu bătutul la ușă) 

 
În cazul în care pregătiți materiale pe hârtie pentru a fi cite acasă, asigurați-vă că 

acestea sunt scrise cu litere ușor de înțeles și suficient de mari. NU le înmânați 

niciodată la începutul orei, altfel le vor citi și nu vor mai fi atenți la profesor. Dacă 

există persoane cu probleme de auz, asigurați-vă că primesc și materiale scrise și, 

de asemenea, verificați dacă urmăresc subiectul. 

 

4.2. Practică și jocuri 

 
Când vine vorba de a practică, Internetul oferă multe posibilități. Jocurile online s-au 

dovedit a fi utile seniorilor, ajutând la reducerea sentimentului de izolare pe care mulți 

seniori îl simt și încurajându-i să-și continue activitățile și plăcerile din tinerețe. Atunci 

când seniorii au acces la jocuri, acest lucru îi ajută și la menținerea independenței lor 

precum și la a continua să se bucure de activitățile pe care le-au desfășurat în trecut, 

fără a trebui să se bazeze pe alți parteneri sau grupuri mari de persoane. 

Iată câteva sugestii despre diferite jocuri pe care le puteți folosi ca instrument de practică 

în timpul unui training. 

• Lumosity – Aplicație gratis (care include și adăugări premium) care 

funcționează și pe IOS și pe Android. A fost desemnată alicația #1 app pentru 

Jocuri Mentale și Cognitive. Include exerciții zilnice și vizează 5 abilități cognitive 

principale.  

• Jigsaw Puzzles – Un joc de puzzle 100% gratis. Există multe beneficii ale 

jocurilor de puzzle pentru seniori. S-a dovedit faptul că jucând puzzle se încetinește 

declinul funcționării cognitive, servind ca un puternic exercițiu mental. De asemenea,  

sporește memoria vizuală și percepția și ajută la mediere, calmând jucătorii.  

 



 
Există, de asemenea, multe site-uri online cu jocuri gratuite. Acestea sunt cele mai 

cunoscute: 

 

http ://www.eastoftheweb.com/games / 

http://www.pogo.c om/ games/  

https://www.chess.c om / 

http ://memory.foundation/memory -games / 

https://www.braingle .com / 

 

Aceste site-uri ne oferă o mare cantitate de posibilități. Puteți combina exersarea dublu-
clicului cu un joc de memorie. Acest lucru poate contribui la îmbunătățirea memoriei, la 
incluziunea socială și la o atitudine pozitivă în clasă. 
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5. Sfaturi utile pentru predarea către seniori  

 
Aranjarea sălii și stabilirea obiectivului  

• Sălile mici sunt cele mai potrivite pentru conținutul competențelor digitale - 10-

12 persoane reprezintă un grup suficient de mare dar totuși, puteți să acordați atenție 

fiecărui cursant 

• Acordați-le timp și ocazii de a discuta între ei - în afara clasei pot socializa și se 

pot ajuta cu partea practică. 

• Asigurați-vă că sunteți la curent cu obiectivele fiecărui cursant. 

• Filtrați-vă informațiile prin motivația cursantului pentru a le face mai ușor de 

înțeles 

• Țineți cont de faptul că unii seniori pot să-și subestimeze abilitățile – urmăriți-

vă cursanții și mutați-i într-un alt grup dacă sunt avansați. 

Pe parcursul lecției 

• Când explicați termeni: vorbiți încet, cu pauze, acordați timp pentru întrebări, 

utilizați metafore și aveți cel puțin 4 moduri de a explica un lucru 

• Separați teoria în mici fragmente de informații - este mai ușor de înțeles 

• Începeți prin a crea o experiență pozitivă de la bun început pentru a-i face să se 

relaxeze 

• Asigurați-vă că aveți mereu materiale scrise suplimentare, ușor de citit 

• Acordați-le pauze - permiteți-le să-și refacă energia 

• Arătați-le cât de fragil este un computer (le puteți chiar demonstra lovind mouse-
ul) 

• Încurajați-i să aducă tot ce au nevoie pentru a se simți confortabil - aparate 
auditive, perne etc. 

• Asigurați-vă că ați reglat calculatorul în funcție de nevoile lor - Dacă au probleme 
cu vederea - reglați luminozitatea și strălucirea. Dacă au probleme de auz, ar 
putea avea nevoie de funcția voce. Dacă au tremor, puneți-le la dispoziție un 
mouse-ul staționar. 

• Fiți răbdători cu ei, deoarece ar putea avea nevoie doar de o informație nu de 
toate. Asigurați-vă că informațiile pe care le oferiți sunt utile pentru ei. 
 

Exerciții 
 
• Asigurați-vă că plantați sămânța de creștere și că o plantați bine. Obiectivul unui 

curs pentru începători nu este atât de a-l transforma imediat pe cursant într-un 
cunoscător digital - ci să se asigure că ceea ce știu este suficient pentru ei să 
avanseze și să continue explorarea. 

• Cel mai bun mod de a realiza acest lucru este prin exersare și repetare. 
 

 



• Încurajați-i să păstreze relațiile cu ceilalți cursanți seniori, astfel încât să se poată 
ajuta reciproc 

• Ajutați-i să creeze o comunitate de jocuri sau o comunitate de media socială 
pentru a se sprijini reciproc după terminarea lecției. 

• Dați-le temele dacă au propriul dispozitiv. 

• Asigurați întotdeauna timp pentru practică după partea teoretică a lecției. 
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