
Modulul 1.
Materiale pentru conținutul cursului

1. PREZENTARE ȘI DISCUȚIE: ÎMBĂTRÂNIREA ACTIVĂ ȘI ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII

Platforma de învățare a politicilor publice din cadrul Interreg Europe precizează: „Populația europeană
îmbătrânește rapid. La începutul anului 2018, în UE-28 trăiau 101,1 milioane de persoane vârstnice – de 65
de ani sau mai mult –, adică 19,7% din populația totală (EUROSTAT, vezi fig. 1). Se preconizează că
numărul persoanelor vârstnice din Uniunea Europeană (UE) va urma o traiectorie ascendentă, atingând
un vârf de 149,2 milioane de locuitori (28,5% din populația totală) în 2050. Îmbătrânirea populației este
rezultatul unei scăderi pe termen lung a ratelor de fertilitate (ajungând la 1,55 născuți-vii per femeie în
2018 în UE) și al creșterii speranței de viață (ajungând la 81,0 ani în 2018 în UE).”

Fig. 1. Harta distribuției procentuale a persoanelor vârstnice în cadrul populației totale a țărilor UE
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Ce este „îmbătrânirea activă”?
Organizația Mondială a Sănătății a preluat termenul de „îmbătrânire activă” pentru a indica procesul de
realizare a acestei viziuni. În „Îmbătrânirea activă: un cadru al politicilor publice”, Organizația Mondială a
Sănătății (OMS) definește îmbătrânirea activă ca fiind „procesul de optimizare a oportunităților privind
sănătatea, participarea și securitatea pentru a spori calitatea vieții pe măsură ce oamenii îmbătrânesc”.

Cadrul prevede în continuare: „Îmbătrânirea activă se aplică atât indivizilor, cât și grupurilor de populație.
Aceasta permite oamenilor să își realizeze potențialul de bunăstare fizică, socială și mentală pe tot
parcursul vieții și să participe la viața socială în funcție de nevoile, dorințele și capacitățile lor,
asigurându-le în același timp protecție, securitate și îngrijire adecvate atunci când au nevoie de asistență.

Cuvântul „activ” se referă la participarea continuă la viața socială, economică, culturală, spirituală și civică,
nu doar la capacitatea de a fi activ din punct de vedere fizic sau de a participa la forța de muncă.
Persoanele vârstnice care se retrag din câmpul muncii și cele care sunt bolnave sau trăiesc cu dizabilități
pot rămâne contribuitori activi în familiile lor, grupurile lor de colegi, comunitățile și națiunile lor.
Îmbătrânirea activă urmărește să prelungească speranța de viață sănătoasă și calitatea vieții pentru toți
oamenii pe măsură ce îmbătrânesc, inclusiv pentru cei care sunt fragili, cu handicap și care au nevoie de
îngrijire” (12).

Exemple de intersecții ale îmbătrânirii active:

Fig. 2. Incluziunea și participarea în comunitate și pe piața muncii – diagramă preluată de pe
ResearchGate, disponibil la:

https://www.researchgate.net/figure/The-Key-Role-of-Active-Ageing_fig2_249315099 [accesat 13 dec,
2021]
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https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2014/06/WHO-Active-Ageing-Framework.pdf


Exemple de inițiative europene
Un exemplu de cum poate arăta angajamentul pentru îmbătrânirea activă la nivel european este
Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate, care își
propune să ofere un forum pentru principalele părți interesate „în cadrul căruia acestea să coopereze,
unite în jurul unei viziuni comune care valorizează persoanele vârstnice și contribuția lor la societate, să
identifice și să depășească potențialele bariere în materie de inovare și să mobilizeze instrumente”. Prin
aceasta se speră stimularea următoarelor direcții de dezvoltare în Europa:

✔ capacitarea cetățenilor UE să ducă o viață sănătoasă, activă și independentă în timp ce

îmbătrânesc;

✔ îmbunătățirea sustenabilității și eficienței sistemelor de asistență socială și medicală;

✔ stimularea și îmbunătățirea competitivității piețelor de produse și servicii inovatoare, care

răspund provocării reprezentate de îmbătrânirea populației atât la nivelul UE, cât și la nivel
mondial, creând astfel noi oportunități pentru întreprinderi.

Scopul final este de a extinde durata de viață sănătoasă a cetățenilor europeni cu doi ani.

Ce sunt valorile europene?
Comisia Europeană consideră că valorile Uniunii Europene sunt „comune tuturor țărilor UE într-o
societate în care prevalează incluziunea, toleranța, justiția, solidaritatea și non-discriminarea. Aceste valori
fac parte integrantă din modul nostru de viață european”. Următoarele sunt adoptate oficial ca valori ale
UE și definite mai jos de către CE:

● Demnitatea umană: „Demnitatea umană este inviolabilă. Ea trebuie respectată, protejată și
constituie baza reală a drepturilor fundamentale.”

● Libertate: „Libertatea de circulație oferă cetățenilor dreptul de a se deplasa și de a locui liber pe
teritoriul Uniunii. Libertățile individuale, cum ar fi respectarea vieții private, libertatea de gândire,
de religie, de întrunire, de exprimare și de informare, sunt protejate de Carta drepturilor
fundamentale a UE.”

● Democrație: „Funcționarea UE se bazează pe democrația reprezentativă. A fi cetățean european
înseamnă, de asemenea, a beneficia de drepturi politice. Fiecare cetățean adult al UE are dreptul
de a candida și de a vota în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European. Cetățenii UE au
dreptul de a candida și de a vota în țara lor de reședință sau în țara lor de origine.”

● Egalitate: „Egalitatea înseamnă drepturi egale pentru toți cetățenii în fața legii. Principiul egalității
între femei și bărbați stă la baza tuturor politicilor europene și reprezintă fundamentul integrării
europene. Acesta se aplică în toate domeniile. Principiul remunerației egale pentru muncă egală a
devenit parte integrantă a Tratatului de la Roma în 1957. Deși inegalitățile există încă, UE a făcut
progrese semnificative.”

● Statul de drept: „UE se bazează pe statul de drept. Tot ceea ce face UE se bazează pe tratate,
convenite în mod voluntar și democratic de către țările sale membre. Legea și justiția sunt
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https://www.healthyageing.eu/?q=european-policies-and-initiatives
https://ec.europa.eu/component-library/eu/about/eu-values/


susținute de un sistem judiciar independent. Țările UE au acordat jurisdicția finală Curții Europene
de Justiție, ale cărei hotărâri trebuie respectate de către toți.”

● Drepturile omului: „Drepturile omului sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale a UE.
Acestea cuprind dreptul de a nu fi discriminat pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau
convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, dreptul la protecția datelor cu caracter
personal și/ sau dreptul de a avea acces la justiție.”

Ce este învățarea pe tot parcursul vieții?
Pe Knowledge Hub al furnizorului de platforme de învățare Valamis, puteți găsi o explicație cuprinzătoare
despre învățarea pe tot parcursul vieții:

„Învățarea pe tot parcursul vieții este o formă de educație autoinițiată care se concentrează pe dezvoltarea
personală. Deși nu există o definiție standardizată a învățării pe tot parcursul vieții, aceasta a fost
considerată, în general, ca referindu-se la învățarea care are loc în afara unui institut educațional formal,
cum ar fi o școală, o universitate sau cursuri de formare în cadrul unei companii.

Cu toate acestea, învățarea pe tot parcursul vieții nu trebuie să se limiteze neapărat la învățarea informală.

Cel mai bine este descrisă ca fiind voluntară, cu scopul de a obține împlinirea personală. Mijloacele pentru
a realiza acest lucru ar putea conduce fie la educație informală, fie la educație formală. [...]

Conceptul recunoaște faptul că oamenii au o dorință naturală de a explora, de a învăța și de a se dezvolta
și ne încurajează să ne îmbunătățim calitatea vieții și sentimentul de autoapreciere”.

Câteva exemple de inițiative de învățare pe tot parcursul vieții:

● dezvoltarea unei noi abilități/ capacități (pictură, cusut, programare, vorbit în public etc.);

● studiu autodidact (învățarea unei noi limbi străine etc.);

● practicarea unui nou sport sau a unei noi activități (arte marțiale, alpinism, echitație etc.);

● învățarea utilizării unei noi tehnologii (dispozitive inteligente, noi aplicații so�ware etc.);

● dobândirea de noi cunoștințe (urmarea unui curs în interes personal prin intermediul educației
online sau al unui curs derulat într-o clasă);

● dezvoltarea abilităților so� (curs de meditație, grupuri de dezvoltare personală etc.).

În articolul său „Non si smette mai d'imparare, o lifelong learning” („Nu ne oprim niciodată din învățat sau
învățarea pe tot parcursul vieții”), Angela Carta oferă acest grafic al beneficiilor învățării pe tot parcursul
vieții:
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https://www.valamis.com/hub/lifelong-learning
https://www.dols.it/2019/10/13/non-si-smette-mai-dimparare-o-lifelong-learning/#prettyPhoto


Fig. 3. Beneficiile învățării pe tot parcursul vieții

2.  ATELIER ȘI PREZENTARE: PILONII UNEI ÎMBĂTRÂNIRI ACTIVE DE SUCCES

Creați camere virtuale separate pe platforma pe care doriți să o utilizați.

Participanții sunt împărțiți în grupuri. Scopul acestor grupuri de lucru va fi acela de a scrie pilonii pentru
promovarea corectă a îmbătrânirii active și posibilul scenariu viitor al unei societăți mai angajate. O
persoană din fiecare cameră virtuală/ grup va scrie un document simplu (Word, PowerPoint, alte
instrumente de prezentare, dacă sunt cunoscute) și va partaja ecranul, astfel încât ceilalți participanți să
poată vedea ce pune la cale întregul grup.

Aspecte de luat în considerare:

● nevoi/ dorințe;

● oferta teritorială;

● oportunități/ obstacole;

● resurse;

● consecințe.

3. PREZENTAREA CELOR MAI BUNE PRACTICI PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-URILOR

Prezentarea celor mai bune practici din întreaga Europă:
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Udine, Italia
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go

od-practice/community-solidarity-in-udine,-italy

Praga, Cehia
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go

od-practice/volunteering-in-prague,-czech-republic

Stockholm, Suedia
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go

od-practice/physical-activity-after-80-in-stockholm,-sweden
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