
SEELERNETZ  este un 
proiect European prin ca-
re cei din generaţia a tre-
ia au posibilitatea să be-
neficieze mai mult de pro-
cesele de învăţare în care 
sunt implicaţi prin partici-
parea la întâlniri de grup. 
O echipă formată din in-
stituţii din cinci ţări, Aus-
tria, Bulgaria, Germania, 
Grecia şi România, cerce-
tează preocupările zilnice 
ale acestui grup ţintă şi 
prezintă un model practic 
de lucru cu diferite apli-
caţii.  

 

SEELERNETZ demon-
strează cum, prin înfiinţa-
rea unor grupuri sociale, 
persoanele de vârsta a 
treia care nu sunt obişnui-
te să înveţe la acestă vâr-
stă se vor obişnui treptat 
cu procesele educaţionale 
şi evenimentele educative. 
Grupul ţintă îşi va îmbună-
tăţi competenţele de învă-
ţare şi cele de acţiune po-
zitivă, fiind astfel încura-
jate să participe la viaţa 
socială, şi prin urmare, să 
schimbe în mod semnifica-
tiv peisajul social în care 
trăiesc.  

Conceptul fundamental 
al proiectului este cel al 
organizării în grupuri 
sociale a acelor persoa-
ne vârstnice care nu 
sunt familiarizate cu 
evenimentele educaţio-
nale, în aşa fel încât, ca 
urmare a participării lor 
la aceste evenimente, 
ele să devină capabile să 
îşi îmbunătăţească pro-
pria lor viaţă. Dezvolta-
rea unui model European 
arată că accesul imediat 
la grupuri sociale facili-
tează învăţarea.  

Argumentaţie şi scopuri 

Desfăşurarea modelului pilot în România 
Etapa 1  

Pregătirea şi implementarea 
cercetării empirice – a presu-
pus aplicarea şi interpretarea 
chestionarelor în perioada apri-
lie-iunie 2009.  

 

Etapa 2  

Pe baza rezultatelor din prima 
etapă, vor avea loc dezbateri cu 
seniorii unde  aceştia vor formula 
şi vor pune în aplicare cele mai 
bune metode proprii de învăţare.  

 

Etapa 3  

Editarea unei broşuri cu recomandări 
pe baza experienţei acumulateprin 
implementarea activităţilor pilot, din 
care va reieşi modul în care seniorii 
reuşesc să participe mai activ la pro-
cesele de învăţare. 
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Observaţiile acestora s-au bazat şi 
pe informaţiile obţinute de la parti-
cipanţi în urma completării unor 
chestionare la sfârşitul fiecărei 
întâlniri tematice, precum şi pe dis-
cuţii concrete pe această temă.  
Rezultatele analizei vor reprezenta 
tema de discuţie cu experţii, pre-
cum şi al unui atelier know-how, 
programate pentru lunile care ur-
mează. 

aceste întâlniri. Prinicipala cauză 
este inerţia din  modul de viaţă al 
seniorilor care se lasă cu greu con-
vinşi să participe la activităţi noi şi 
aparent lipsite de interes, în ciuda 
recomandărilor făcute de vecini sau 
prieteni. Spargerea barierelor de 
inerţie şi de oarecare circumspec-
ţie în ceea ce priveşte asocierea la 
grupuri sociale noi a reprezentat un 
subiect de atentă analiză pentru 
specialiştii IREA.   

În perioada februarie – mai 2010 au avut loc pa-
tru întâlniri tematice cu seniorii. La fiecare din-
tre aceste întâlniri tematica a fost propusă de 
către seniori şi dezvoltată tot cu ajutorul aces-
tora. Cele patru teme au fost: 

 Meşteşuguri tradiţionale   - 12 februarie 

 Cursuri şi activităţi sportive – 10 martie 

 Activităţi recreative – 15 aprilie 

 Ecologizarea cartierului şi a oraşului – 4 mai 

Întâlnirile tematice s-au bucurat de o participa-
re numeroasă, de o atenţie deosebită şi de rezul-
tate practice concrete. Astfel, seniorii urmează 

să participe la un curs de înot, au organizat deja o excursie 
la Szeged şi urmează să se întâlnească pentru o vizită la Mu-
zeul de Artă din Timişoara şi o plimbare prin oraş, iar un 
grup de seniori vor confecţiona felicitări din deşeuri de hâr-
tie şi deşeuri textile care vor fi distribuite cetăţenilor cu 
ocazia zilei Europei, 9 mai, în Piaţa Unirii.  

 

De asemenea grupul de iniţiativă pentru 
organizarea unor activităţi recreative le 
propune colegilor seniori o plimbare prin 
oraş şi o vizită la Muzeul de Artă, sâmbătă 
5 iunie.  

 Cu ocazia zilei Europei în 9 mai, seniorii vor avea un stand în Piaţa Unirii, unde îi vor învăţa pe 
trecători cum pot recicla deşeurile textile şi cele de hârtie pentru a confecţiona felicitări. 

 În urma ideilor de acţiune dobândite după vizita la Szeged, în data de 20 mai vârstnicii se vor 
întâlni cu preşedinţii ai Consiliilor Consultative de Cartier, printre care dl. Nicu Vlad şi dl. 
Costel Savulov, şi reprezentantul Primăriei pentru activitatea teritorială, dl. Adrian 
Schiffbeck,  pentru a stabili caţiva paşi concreţi ai unor acţiuni de ecologizare a Timişoarei. 
Întâlnirea va avea loc la sediul IREA, Calea Bogdăneştilor nr.32A. 

Seelernetz - un proiect de success în includerea seniorilor  

Alte întâlniri în cadrul proiectului 

Includerea seniorilor în proiectul 
Seelernetz a reprezentat un 
efort susţinut din partea coordo-
natorilor proiectului, Institutul 
Român de Educaţie a Adulţilor - 
IREA şi Asociaţia Seniorilor din 
Municipiul Timişoara -ASMT,  în 
primul rând pentru asigurarea unei 
constanţe în participare. Un alt 
aspect dificil de depăşit a fost 
includerea unor persoane vârstni-
ce noi în grupul de participanţi la 
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Privire de ansamblu asupra workshop-urilor 

Seelernetz  a fost un mijloc eficient de a face 
cunoştiinţă cu alţi vârstnici, de a cunoaşte preocupările 
semenilor, pentru a fi la curent cu aspectele actuale ale 
traiului zilnic şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii din punct 
de vedere spiritual, mental. Consider că ceea ce s-a 
făcut a fost un căştig pentru participanţi şi ar trebui 
extins pentru a cuprinde mai mulţi vârstnici. Ştefan 
Tat, vicepreşedinte ASMT 



  

 Mişcarea face parte din cultura unui om, 
trebuie privită cu receptivitate sporită, se cade să fie 
luată în serios, să i se acorde credibilitate totală. Ea 
reprezintă strigătul de alarmă lansat de către oamenii 
care au înţeles, cu o clipă mai devreme, punctul forte al 
modului nostru de viaţă din ultimul timp. 

 Activitatea fizică regulată influenţează în mod 
pozitiv modificările fizice legate de îmbătrânire, se 
poate îmbătrâni pasiv, fără a se da mare atenţie 
procesului său activ, avându-se în permanenţă grijă de 
propriul corp şi propria minte. Este de preferat să se 
aleagă calea unei îmbătrâniri sănătoase printr-un stil de 
viaţă echilibrat, activ, o îngrijire adecvată poate 
încetini sau preveni apariţia multora din problemele 
legate de vârstă. 

 Studiile de specialitate au demonstrat că 
secretul unei îmbătrâniri sănătoase este dependent de 
o activitate fizică regulată, care poate să menţină 
organismul puternic, protejând şi îmbunătăţind starea 
emoţionala şi cognitivă. Persoanele care evită 
sedentarismul, sunt implicate în activităţi intelectuale, 
comunică şi ţin legătura cu cei dragi sunt mult mai puţin 
predispuse la anxietate, depresie, pierderea memoriei, 
şi îmbolnăvire în general. Pe lângă desfăşurarea unei 
activităţi fizice regulate, se recomandă evitarea unor 
obiceiuri care accelerează îmbătrânirea şi care sunt 
factori de risc pentru apariţia unor boli (dieta bogată în 
sare sau grăsimi, fumatul, abuzul de alcool, etc.). 

 În acest context, practicarea înotului şi a 
schiului au o influenţă pozitivă asupra stării de 
sănătate, practicate regulat cu o dozare a efortului în 
funcţie de nivelul de pregătire şi vârstă, pot preveni 
actul de îmbătrânire, prelungeşte activitatea organelor, 
obţinându-se indici funcţionali care permit individului să 
desfăşoare o activitate independentă, cu influenţe 
multiple în sfera psihică şi socială. 

 De ce înotul? Fiindcă el presupune o activitate 

ideală, creează 
senzaţii de 
plăcere, 
blândeţe, 
relaxare,  

 

prin pierderea 
unei părţi a greutăţii corpului. Oferă sentiment de 
bunăstare fizică şi întăreşte şi tonifică musculatura, 
pielea. Este o activitate fascinantă, pasionantă, care 
vă poate menţine sănătoşi până la sfârşitul vieţii. 
Înotul are ca obiectiv ameliorarea formei aerobe, 
solicită două sisteme interdependente, cel vascular 
şi cel muscular. 

 De asemenea, înotul este o activitate socială, 
cu efecte multiple asupra bunăstării generale, 
menţinerea unui echilibru psihic, stimulează voinţa, 
gândirea, disciplina, dorinţa de autodepăşire. Nu în 
ultimul rând, contribuie la creşterea nivelului de 
socializare, de cunoaştere între participanţi. 

 Practicarea schiului de către persoanele de 
vârsta a III-a presupune condiţii mult mai speciale 
decât practicarea înotului, datorită caracterului 
particular în care se desfăşoară activitatea de schi, 
caracterizată prin particularităţile altitudinii: frig, 
diferenţă de temperatură, schimbări bruşte de 
climă, vizibilitate redusă, teren alunecos, echilibru, 
echipament costisitor, etc. Pentru a beneficia de 
influenţele cadrului natural, este absolut necesară o 
stare de sănătate bună, în special a aparatului 
locomotor, o pregătire fizică minimă, adaptare la un 
efort specific. 

 În experienţa acumulată timp de 30 de ani în 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor legate de 
schi, pot afirma că am întâlnit un număr mare de 
seniori care s-au adaptat particularităţilor specifice 
ale muntelui, desfăşurând o activitate utilă, plăcută, 
cu influenţe deosebite asupra sănătăţii psihice şi 
fizice. 
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Prelungirea vieţii active la persoanele de vârsta a III-a prin 
practicarea înotului şi schiului                       Conf. univ. dr. Petru Baniaş 



Au contribuit la derularea cu success a  

proiectului Seelernetz în Timișoara: 

 

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara 
  Str. Miron Costin nr.2 

  Timișoara 

  T: 0256 306479 

  F: 0256 491256, 0256 492814 

  Email: office@timisul.ro 

 

 

  Primăria Municipiului Timișoara 
 Bd. C.D.Loga nr.1 

  T: 0256 408300 

 F: 0256 490365 

 Email: primariatm@primariatm.ro 

Partener în România 

ASMT  a luat fi-
inţă prin con-
vingerea, înţelep-
ciunea, experi-
enţa şi voinţa 

comună a membrilor consiliului 
seniorilor Timişoara, pentru a  
putea fi mai eficienţi, pragmatic 
şi competitive în realizarea  
proiectelor în care este impli-
cată, privind iniţiativa, coordon-
area şi implicarea lor la nivel 
şcolar, gimnazial, liceal şi uni-
versitar, privind cultura, com-
portamentul civic, educaţia, 
munca, ştiinţa, turismul şi volun-
tariatul.  

Încă de la începutul 
proiectului, ASMT  a dat 
dovadă de implicare şi 
support  în ceea ce 
pr i ve şte  d eru l are a 
proiectului Seelernetz, adu-
candu-şi contribuţia la buna 
desfăşurare a  work.shop-
urilor. 

ASMT este o asociaţie inde-
p e n d e n t ă ,  n o n -
guvernamentală , aplolitică, 
autonomă, obştească, non-
profit, cu credinţă în respec-
tarea cultelor, care desfăşoară 
activităţi individuale şi collec-
tive în folosul comunităţii. 

 
Institutul de Cercetare în 
Gerontoeducaţie FoGera 

www.fogera.de 
 

Social Architecture Team 
Three 

www.sat3.at 
 
 

Institutul de SociologieUni-
versitatea din Viena 
www.univie.ac..at 

 
 
 

Universitatea Tehnică Gabrovo 
www.tugab.bg 

 
 
 
 

50+ Hellas 
www.50plus.gr 

Asociaţia Seniorilor din Municipiul Timişoara 

Institutul Român de Educaţie a 
Adulţilor—IREA 

Telefon: 0256592961 
Email: irea@irea.uvt.ro 
www.irea.ro 
 
Persoane de contact: 
Luminiţa Saftu—lsaftu@yahoo.com 
Cătălin Martin-catalin.martin@irea.uvt.ro 
 
Alte proiecte derulate de IREA care au avut ca grup 
ţintă persoanele vărstnice: 

 Abordări europene asupra învăţării de-a lungul 
întregii vieţi—EAGLE 

 Tratament egal şi demintate umană pentru 
persoanele vârstnice - ELDERLY NEVER LONELY 

 Învăţare intergeneraţională: de la diagnoză la 
evaluare - CROSS AGES 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. 

Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţii-
lor pe care le conţine. 

     Alte instituţii partenere 


