
Modulul 2.
Materiale pentru conținutul cursului

1. CARACTERISTICILE PSIHOLOGICE ALE PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚARE ȘI
PREDARE

Bătrânețea privită prin lupă

Cercetările cu privire la vârstă și ageism din domeniul psihologiei generale și psihologiei sociale relevă
faptul că, nu neapărat vârsta, ci părerile despre sine și părerile celorlalți despre persoana care
îmbătrânește contribuie la decăderea cognitivă și la fragilitatea emoțională, că discriminarea persoanelor
vârstnice poate duce la un potențial declin cognitiv al acestora și la o dependență crescută în ultimii ani
de viață și că majoritatea persoanelor vârstnice se percep cu 20% mai tinere decât vârsta lor reală (Rubin și
Berntsen, 2006).

Cu alte cuvinte, îmbătrânim în ritmul în care noi ne percepem, precum și ceilalți ne percep, că îmbătrânim
și, atâta timp cât rămânem motivați, stimulați și implicați, bătrânețea se simte mai mult sau mai puțin la
fel ca vârstele anterioare: avem aceleași resurse personale ca înainte (sau uneori poate mai multe),
aceleași competențe și abilități și putem găsi modalități de a compensa orice schimbări fizice sau
psihologice aduse de acumularea anilor.

Îndepărtarea de vechile stereotipuri privind vârsta

Din punct de vedere cognitiv, punctele forte ale bătrâneții sunt:

● Există amintiri valoroase și o mulțime de informații stocate de-a lungul deceniilor la care
persoanele vârstnice au acces (rememorarea evenimentelor trăite demult este adesea foarte
ușoară pentru persoanele vârstnice, iar implicarea acestora în împărtășirea/ scrierea biografiilor
lor este foarte stimulantă și motivantă).

● Pe baza experienței lor, persoanele vârstnice demonstrează o capacitate mai mare de anticipare.

● Toți adulții vârstnici dispun de un bun set de abilități, care pot fi transferate parțial sau total la noi
activități (de exemplu, vorbirea unei limbi străine poate constitui fundamentul pentru învățarea
alteia, abilitățile de conducere a mașinii oferă o bună coordonare pentru a învăța să danseze sau
să folosească o mașină de cusut sau un ferăstrău electric etc.).

● Gândirea creativă și gândirea critică funcționează la nivel înalt în cazul adulților vârstnici care
continuă să fie implicați intelectual și după pensionare.

● Majoritatea persoanelor vârstnice demonstrează abilități lingvistice foarte bune și un vocabular
extins, bazate pe o utilizare îndelungată și variată a limbii.
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● Nevoia de somn scade adesea la bătrânețe, ceea ce oferă persoanelor vârstnice mai mult timp
pentru a se implica în diverse activități.

● Bătrânețea nu diminuează curiozitatea sau dorința de a învăța și de a experimenta lucruri noi și,
pentru majoritatea cursanților vârstnici, acestea sunt însoțite de un bun set de abilități de
planificare, care le permite să preia controlul asupra lucrurilor pe care doresc sau au nevoie să le
învețe, dar și asupra procesului lor educațional.

Din punct de vedere emoțional, punctele forte ale bătrâneții sunt:

● Adulții vârstnici sunt dornici să învețe lucruri noi atâta timp cât sunt interesați de subiect și percep
utilitatea acestuia în viața lor; de cele mai multe ori, ei învață pentru amuzament sau pentru a-și
îndeplini un vis mai vechi.

● Persoanele vârstnice au nevoie și se bucură de recunoaștere pentru munca și experiența lor, ca
orice alt adult.

● Adulții vârstnici caută adesea conectare socială și se bucură de participarea la activități de grup.
Femeile vârstnice sunt mai dependente emoțional de grupul lor decât bărbații și sunt gata să
părăsească grupul de învățare dacă nu se simt acceptate și respectate de ceilalți cursanți sau de
formator.

● Persoanele vârstnice se simt stimulate de sentimentul lor de utilitate: dacă vârstnicii se simt utili
unii altora sau comunității, sunt gata să își pună la lucru toate abilitățile și competențele.
Sentimentul de utilitate poate fi declanșat deopotrivă și de activitățile de planificare.

● Bătrânețea este adesea însoțită de o anumită detașare de lumea materială (de aceea este adesea
înzestrată cu multă înțelepciune), ceea ce aduce cu sine mai multă răbdare și toleranță față de
comportamentele celorlalți, dar și mai multă responsabilitate financiară.

● Persoanele vârstnice caută mai ales activități recreative contemplative, dar se bucură și de
activități participative, dacă abilitățile lor motorii le permit.

● O anumită rutină poate oferi sentimentul de stabilitate la bătrânețe, dar activitățile monotone
trebuie evitate, deoarece sunt mai puțin stimulative în comparație cu cele care implică diversitate
și noutate.

2. CONDIȚII PSIHO-SOCIALE PENTRU CREAREA UNEI ATMOSFERE OPTIME DE ÎNVĂȚARE PENTRU
PERSOANELE VÂRSTNICE

Spațiul sigur pentru învățare și dezvoltare. Ce este și de ce avem nevoie de el?

Termenul de „spațiu sigur” definește o comunitate, o locație fizică sau o etapă psiho-socială a unui grup
de indivizi în care persoane din medii culturale, sociale și/ sau psihologice diferite pot vorbi liber despre
identitățile lor și despre problemele care le afectează viața.
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Crearea unui spațiu sigur pentru un grup implicat în activități de educație, formare și dezvoltare personală
este o necesitate, deoarece oamenii cresc și învață cel mai bine atunci când se simt în siguranță și
interacționează într-o atmosferă de toleranță.

Nu uitați:

● Toată lumea învață mai bine atunci când se simte în siguranță, inclusă și validată.

● Crearea unui spațiu sigur pentru un grup implicat în activități de dezvoltare personală este o
necesitate.

● Mediul de învățare sigur este creat de toți participanții, inclusiv de formator.

● Crearea unui mediu de învățare sigur poate fi un proces continuu care necesită monitorizare
constantă.

● Cu cât grupul este mai numeros și mai eterogen, cu atât este nevoie de mai mult timp și cu atât se
poate dovedi mai dificil să se creeze un spațiu sigur.

Spațiul sigur pentru învățare și dezvoltare. Cum îl putem crea?

Informații practice despre cum se poate facilita crearea unui mediu de învățare sigur pentru persoanele
vârstnice:

● Stabiliți și promovați reguli clare de comunicare încă de la început. Luați în considerare atât
aspectele generale ale comunicării, cât și cele specifice grupului.

● Facilitatorul sau formatorul este un expert în domeniul său de activitate, dar cursanții vârstnici
sunt experți în procesul lor de învățare și dezvoltare. Prin urmare, oferiți opțiuni și luați decizii
într-un mod democratic.

● Discutați, promovați consensul și păstrați confidențialitatea pe parcursul întâlnirilor de grup.

● Discutați în mod democratic limitele și regulile de bază încă de la început sau ori de câte ori pare
necesar să fie revizuite.

● Asigurați-vă că experiența este accesibilă și incluzivă, indiferent de nivelul de abilități, situația
economică, diferențele de gen, integritatea fizică, cultura etc.

● Permiteți participanților să se retragă din a participa la o activitate sau la o discuție dacă nu se
simt confortabil să împărtășească anumite gânduri, sentimente etc.

● Mențineți participanții la standarde concepute special pentru ei – cursanții vârstnici au nevoie de
scopuri și obiective care să le ghideze eforturile.

● Utilizați o diversitate de metode, materiale și mijloace pentru a vă adresa diversității stilurilor de
învățare și nivelurilor de competențe.

● Folosiți experiența de viață a persoanelor vârstnice, faceți-le să se simtă utile și valorizate.

● Validați aspectele pozitive pentru a clădi încredere, pentru a facilita sentimentul de acceptare și
respect.

● Creați o atmosferă plăcută de învățare, răspunzând nevoilor celor care învață: stimulați
conexiunile, includeți umor, muzică sau activități și materiale atractive etc.
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● Recunoașteți provocările specifice care pot apărea odată cu vârsta și abordați-le în mod
corespunzător. De exemplu, folosiți fonturi mai mari, adaptați ritmul trainingului pentru a ține
cont de oboseală sau reduceți exercițiile care necesită prea multă flexibilitate fizică etc.

● Stimulați interacțiunea socială între participanți. De exemplu, încurajați dinamica de grup,
împărțind întregul grup în grupuri de lucru mai mici pentru anumite sarcini și nu uitați să
încurajați, de asemenea, relaționarea în afara mediului de învățare.

● Crearea unui spațiu sigur este un proces continuu, ce are nevoie de o întreținere constantă, iar
realitatea este că, uneori, nu putem crea decât spații mai sigure. În acest sens, este important ca
grupurile să fie blânde, dar și vigilente și să verifice în mod constant nivelul de siguranță resimțit
de membrii săi.
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