
Modulul 4.
Materiale pentru conținutul cursului

Resursele economice, sociale și personale ale femeilor sunt mai vulnerabile pe măsură ce ele
îmbătrânesc, comparativ cu cele ale bărbaților, deoarece femeile tind să fie limitate de rolurile de gen
feminin pe tot parcursul vieții. Femeile vârstnice învață pentru a-și satisface nevoile personale și pentru a
produce un impact asupra comunităților din care fac parte (cuplu, familie, comunitate locală etc.).
Cunoașterea motivelor și intereselor de învățare ale femeilor vârstnice este fundamentală pentru
dezvoltarea unui program educațional destinat acestora. În plus, toate grupurile sociale vulnerabile se
implică în demersuri educaționale nu doar pentru a dobândi cunoștințe și abilități, ci și pentru a-și
dezvolta atitudini informate cu privire la propria viață. Acest lucru este valabil în special pentru cursantele
vârstnice, care tind să se conformeze stereotipurilor sociale denigratoare predominante cu privire la gen și
bătrânețe. Ele trebuie să învețe cum să se opună acestora și să devină mai încrezătoare în sine ca
persoană și ca femeie vârstnică.

Astfel, dezvoltarea de programe educaționale pentru orice grup social vulnerabil, inclusiv pentru femei,
este întotdeauna subversivă într-o anumită măsură și contravine situației existente.

1.  ANALIZA NEVOILOR, DORINȚELOR ȘI ASPIRAȚIILOR

Programarea conținuturilor programelor educaționale pentru adulți necesită un număr destul de mare de
decizii care pot avea loc între organizații, persoane și activități (Caffarella, 1994). Analiza nevoilor (legate
atât de deficiențe, cât și de creșterea personală) și aspirațiilor femeilor vârstnice care învață începe cu
lărgirea cadrului de referință al dezvoltatorului de programe educaționale: prin colectarea și consultarea
de documente, arhive, videoclipuri, filme de lung metraj și documentare, discuții din emisiuni TV, articole
de ziar, studii științifice, studierea conceptelor relevante, rezultate ale proiectelor etc.

Odată ce informațiile sunt colectate, dezvoltatorii de programe educaționale se întâlnesc cu potențialii
membri ai grupului de învățare în diferite contexte formale și informale. Aceștia ascultă ce spun viitorii
cursanți, încercând să identifice speranțele și temerile acestora. În acest scop, dezvoltatorul de programe
educaționale poate folosi un interviu ghidat sau poate pur și simplu să pună întrebări și să inițieze
conversații pornind de la răspunsurile, opiniile și limbajul corporal al femeilor. În acest fel, dezvoltatorii de
programe de educație se apropie mai mult de realitatea femeilor vârstnice care învață. Aceasta este o
activitate circulară care se repetă în toate etapele de dezvoltare a programului.

Nevoile de învățare ale femeilor vârstnice sunt asociate în principal cu capitalul social al acestora: femeile
vârstnice doresc să se înțeleagă pe ele însele și să învețe cum să-și îmbunătățească relațiile cu soțul,
familia, prietenii, vecinii și colegii. În ceea ce privește capitalul cultural, este probabil ca învățarea femeilor
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vârstnice să fie legată de a învăța să învețe, de deschiderea față de situațiile de viață, de recunoașterea și
de opoziția față de atitudinile ageiste. Astfel de competențe sunt cel mai bine învățate înainte ca o femeie
vârstnică să devină fragilă (aproximativ la vârsta de 70 de ani). Dacă o femeie vârstnică are un nivel mai
ridicat de capital unic, ea este mai pregătită să continue să învețe în cadrul acestui capital. Educatorii ar
trebui să stimuleze femeile vârstnice care învață prin conținuturi care aparțin capitalului lor social și
cultural predominant.

Pentru un raport întocmit de cursanții la limba franceză de la Universitatea Slovenă a Vârstei a Treia în
anul de studiu 2018/2019, o cursantă a constatat în cadrul unei evaluări că femeile preferă conținuturile
referitoare la cultura și civilizația franceză, precum și la evenimentele actuale din mediul local, dar resping
cu tărie conținuturile politice și economice care, în schimb, plac foarte mult bărbaților.

În general, cursantele vârstnice sunt mai dispuse decât cursanții de sex masculin să dobândească mai
multe competențe în același timp. În plus, femeile vârstnice sunt de obicei cursante auto-motivate și nu
sunt deranjate de gratificația întârziată pentru învățare. Bărbații, dimpotrivă, caută de obicei o
recompensă imediată și au tendința de a se înscrie în programe de educație pentru o perioadă limitată de
timp.

2. IDENTIFICAREA SUBIECTELOR EDUCAȚIONALE POTRIVITE

Problemele cu care ne confruntăm în viața reală sunt complexe și, prin urmare, trebuie abordate prin
intermediul unor cunoștințe multidisciplinare.

În lucrarea Pedagogia oprimaților (1968), Paulo Freire susține că este necesar să înțelegem pedagogia ca
depășind sfera educației și să o extindem la științe de referință precum sociologia, teoria politică, studiile
culturale, gerontologia, psihologia dezvoltării, filosofia, comunicarea etc. În aceste științe și în altele, este
posibilă căutarea de conținuturi privitoare la femeile vârstnice. Acestea pot contribui cu răspunsuri la o
serie de probleme referitoare la femeile vârstnice.

Programarea de conținuturi pentru educația femeilor vârstnice, care să corespundă vârstei și genului lor,
dar și vieții lor cotidiene, este cea mai eficientă în cadrul educației non-formale. În plus, programarea
conținuturilor pentru educația femeilor vârstnice implică o cunoaștere profundă a grupului de învățare în
care urmează să aibă loc procesul educativ.

Cum putem analiza capitalul social și cultural de gen al femeilor vârstnice? Nevoile de învățare ale
femeilor vârstnice sunt potențial legate de diverse sau chiar de toate domeniile vieții lor. Subiectele pot fi
fiziologice (privind corpul, funcționarea acestuia, cele cinci simțuri etc.), psihologice (viața interioară),
sociale (relațiile în cadrul comunităților, cum ar fi cuplul, familia și prietenii; limbajul neutru din punct de
vedere al genului etc.), de mediu (mediul fizic, mediul construit etc.), culturale (istoria personală, practicile
culturale, experiențele, competențele dobândite, rolurile sociale, prejudecățile culturale, stereotipurile
sociale despre femeile vârstnice în viața de zi cu zi, presă, artă etc.) sau economice (dreptul femeilor
vârstnice la educație și la muncă etc.). Cu toate acestea, cel mai important subiect care trebuie abordat
este egalitatea de gen (justiție, bătrânețe și lupta împotriva discriminării de gen).
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3. CUM SĂ ELABORAȚI UN PROGRAM EDUCAȚIONAL PE BAZA CONSTATĂRILOR DUMNEAVOASTRĂ

Implementarea bazată pe faza anterioară de programare se concentrează pe realitatea vieții femeilor
vârstnice. Aspectele importante ale realității cursantelor sunt apoi incluse sub formă de imagini, teme de
discuție, jocuri de rol, subiecte cadru, metode și abordări pedagogice. Materialul colectat este aranjat în
așa fel încât cursantele să poată dobândi o anumită „distanță critică”: acesta ar trebui să se bazeze pe
teorii, dar să fie prezentat într-un limbaj simplu, ușor de înțeles, cu multe exemple care ilustrează un
anumit concept. La conceperea programului, metodele de abordare trebuie alese dintre cele care sprijină
crearea și menținerea unui sentiment de comunitate în cadrul grupurilor de studiu (învățarea prin
cooperare, învățarea prin explorare și prin proiecte etc.).

În acest context, capitalul pe care cursanții îl aduc în clasă poate fi abordat, deoarece inegalitățile sociale
se bazează pe cele trei forme de capital:

• capital economic: posesie și venituri;

• capital social: rețea socială care poate fi mobilizată la nevoie. Nu toate relațiile au aceeași
valoare. Unele sunt mai eficiente decât altele, ceea ce creează inegalități.

• capital cultural: competențe lingvistice, competențe artistice etc.
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