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Raport privind evenimentul 
"Ce dai, ce ai, ce vrei să lași din ceea ce ești" 

Loc: Constanța, România | Data: 09.12.2022 

REZUMAT 
 

Ni s-a confirmat de multe ori faptul că seniorii reprezintă o resursă valoroasă pentru 
comunitate, plecând chiar de la experiența și cunoștințele pe care le dețin. Însă cum pot ei să 
dea mai departe generațiilor actuale aceste valori umane de care poate beneficia întreaga 
comunitate? Pentru a veni în sprijinul comunității și pentru a oferi activități atractive de învățare 
pe tot parcursul vieții, asociația  TEAM4Excellence organizează o serie de evenimente în cadrul 
proiectului Erasmus SENIOR. Activitatea prezentată în cele ce urmeaza vine ca urmare a nevoii 
identificate împreună cu participanții care au fost prezenți la evenimentul de multiplicare 
SENIOR, desfășurat la data de 27 octombrie 2022, care au propus diverse tipuri de evenimente 
care să încurajeze participarea activă a seniorilor pe plan local. Astfel, ne place să credem că 
împreună cu dumneavoastră formăm o comunitate de fidelă activităților de educație non-
formală continuă și ne bucurăm că putem oferi atât grupului nostru cât și altor persoane 
interesate o perspectivă diferită asupra resurselor pe care le-au dobândit pe parcursul vieții. 
Așadar, atelierul „Ce dai, ce ai, ce vrei să lași din ceea ce ești” se dorește a fi un moment de 
bilanț, un moment de conștientizare a valorii, un moment de dărnicie sufletească de care, cu 
siguranță, vom beneficia cu toții deopotrivă. Activitatea s-a concentrat asupra unor chestionări 
personale menite să îi invite pe invitați să refleteze asupra comportamentelor, sistemelor de 
valori precum și atitudinilor sau abilităților pe care le-ar putea transmite generațiilor viitoare. 
Ne bucurăm să vedem că grupul din care cu mândrie facem parte - și în mod deosebit seniorii- 
doresc să se implice activ în societate și sunt deschiși să exprime liber idei valoroase care ne 
ajută să contribuim la construirea unei societăți active. Așadar, toate aceste idei pentru o 
societate mai sustenabilă  au fost dezbătute împreună cu invitații noștri seniori, educatori și 
reprezentanți ai organizațiilor de educație și avem speranța că treptat vom reuși să le punem în 
practică, bineînțeles cu suportul dumneavoastră.  
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Acest raport este structurat în 3 secțiuni care prezintă principalele etape, rezultatele și 
evaluarea activităților desfășurate pe 9 decembrie 2022. Concluziile sunt formulate pentru a 
evidenția rezultatele atelierului și pentru a permite stabilirea unor obiective care să răspundă 
solicitărilor exprimate de participanți în timpul atelierului. 
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INTRODUCERE 
 
Evenimentul SENIOR - "Ce dai, ce ai, ce vrei să lași din ceea ce ești" a avut loc vineri, 9 decembrie 
2022, în sala de evenimente Nobilis din Constanța și a avut ca obiective prezentarea rezultatelor 
proiectului Erasmus+ SENIOR, promovarea învățării pe tot parcursul vieții și identificarea 
valorilor personale care pot fi împărtășite, precum și a modalităților prin care se poate realiza 
transferul acestora către tânăra generație. 
Evenimentul a reunit 36 de participanți cu vârste cuprinse între 22 și 88 de ani, printre care: 
educatori, seniori, pensionari, asistenți sociali, lucrători independenți și reprezentanți ai 
organizațiilor de educație din județul Constanța care pot contribui la construirea unei societăți 
active. Structura grupului de participanți în funcție de sex a fost bine distribuită, existând un 
echilibru. Astfel, am avut plăcerea să avem alături de noi următorii oaspeți: 
● Asociația Generală a Inginerilor din România, Filiala Constanța 

● Uniunea Asociațiilor de Proprietari Constanța 

● Universitatea Maritimă Constanța 

● Vicodor SRL 

● Civitas PGA S.A. 
● Colegiul Comercial “Carol I” din Constanța 

● Liceul Tehnolologic “Ion Podaru” din Ovidiu 

● Inspectoratul Școlar Județean Constanța   
● Liceul Teoretic “Decebal” din Constanța  
● Primăria orașului Techirghiol 
● Grup școlar “Dimitrie Leonida” din Constanța 

● Academia Navală “Mircea cel Bătrân” 
● Consiliul Judetean Constanța 
 

Activități pregătitoare 

Pentru acest eveniment am trimis invitații în avans participanților și instituțiilor de educație și 
de asistență socială. Participanții s-au înregistrat într-un formular Google creat înainte de 
eveniment. Echipa de organizatori a pregătit certificate de participare și materiale de 
promovare a proiectelor Erasmus+. Am elaborat pliante cu informații despre proiect și un cod 
QR către cursul de pe platforma SENIOR. Înainte de venirea participanților, pe mese au fost puse 
fișe cu întrebările din timpul workshop-ului și revistele SENIOR, care conțin scenarii de atelier 
care pot fi implementate de către educatorii de adulți și organizațiile acestora. 
  

Formatul zilei 

La data de 9 decembrie 2022 primirea participanților a început la ora 13.45. Echipa de 
organizare i-a îndrumat pe participanți să semneze lista de prezență și a distribuit materiale 
promoționale înregistrate cu sigla Erasmus+. Începând cu ora 14.00 s-a desfășurat activitatea 
propriu-zisă, unde Dr. Nicoleta Acomi, vicepreședintele TEAM4Excellence, a făcut o scurtă 
prezentare a obiectivelor proiectului Erasmus+ SENIOR pentru cei care nu participaseră anterior 
la workshop-urile desfășurate în cadrul proiectului. Apoi, facilitatoarea atelierului, doamna 
Lector universitar Dr. Alina Boștină a avut un discurs despre tematica activității și i-a încurajat 
pe invitați să reflecteze asupra calităților valoroase pe care le posedă și asupra modului în care 
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pot fi împărtășite în societate. Așadar, până la ora 16:00 a avut loc atelierul "Ce dai, ce ai, ce 
vrei să lași din ceea ce ești". După workshop, participanții au fost invitați la o sesiune de 
networking și la un bufet. 
 

PREZENTAREA EVENIMENTULUI 
 

Pe parcursul celor trei secțiuni ale workshopului de prezentare, activitate de grup și concluzii, 
participanții au socializat în mod intergenerațional, au colaborat și au dezbătut, fiind împărțiți 
la mese indiferent de grupa de vârstă. 
 

 
 

Secțiunea 1 - Prezentare  

Dr. Nicoleta Acomi, vicepreședintele Asociației TEAM4Excellence, a ținut un discurs de bun 
venit în care a prezentat pe scurt motivele pentru care se desfășoară evenimentul de participare 
activă a comunității în cadrul programului Erasmus+. Ea a mulțumit tuturor celor care au 
răspuns invitației de a participa la eveniment și mai apoi a promovat proiectul SENIOR. La 
eveniment au fost prezenți atât participanți care mai fuseseră la activități SENIOR desfășurate 
în trecut cat și invitați noi care s-au alăturat grupului. Împreună au afirmat că există o nevoie 
reală pentru construirea unui context care să stimuleze participarea activă și unde pot învăța 
lucruri noi într-un cadru non-formal.  
Următoare prezentare a aparținut doamnei Lector universitar Dr. Alina Boștină, care a propus, 
creat și facilitat activitatea de workshop. Aceasta a prezentat scopul activității și a vorbit despre 
momentele din viață în care simțim că am avea ceva de spus, de împărtășit, de dat mai departe, 
încurajându-i pe invitați și oferind câteva idei care i-au ghidat pe participanți pe parcursul 
atelierului.  
Înainte să înceapă atelierul propriu-zis, invitatul nostru, Domnul Ing. Nicolae Fildan, 
Președintele de Onoare al Asociației Generale a Inginerilor din România, filiala Constanța, a dat 
un real exemplu de implicare activă. Am avut privilegiul să vizionăm o prezentare în care 
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Domnul Ing. Nicolae Fildan și-a expus propriile practici care îl mențin activ atât intelectual, cât 
și fizic și spiritual, fiind autorul unui volum în care oferă o perspectivă optimistă asupra 
comuniunii omului cu natura și spiritualitatea indiferent de vârstă. Astfel, am învățat cu toții cât 
de importante sunt pasiunile seniorilor și activitățile precum scrisul și grădinăritul, care îi ajută 
să se reconecteze cu mediul și cu ei înșiși. 
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Secțiunea 2 - Atelier 

Atelierul “Ce dai, ce ai, ce vrei să lași din ceea ce ești” a avut ca scop stimularea conversațiilor 
curajoase și empatice despre vârsta a treia, revalorizând potențialul pe care aceasta îl oferă în 
urma unei vaste experiențe de viață. Acest workshop s-a bazat în mare parte pe un proces de 
autoanaliză a participanților, unde ei au reflectat asupra calităților pe care le dețin și 
demersurilor în care se angrenează spre a ajunge la bunăstare personală și o dezvoltare a 
comunității.  
Astfel, primul pas a fost ca participanții să răspundă individual la următoarele întrebări, 
urmand ca mai apoi ele să fie discutate împreună cu ceilalți:  
 
1. La momentul actual, ce dai din ceea ce ești?  

2. Ce ai de oferit și încă nu ai lăsat să iasă la lumină din diferite motive? 

3. Ce vrei să lași din ceea ce ești generațiilor următoare fiindcă simți că ar avea nevoie? 

4. Ce predomină din ceea ce vrei să lași: aptitudini profesionale, calități personale, cunoștințe, 

preocupări? Exemplifică, te rog. 

5. Sub ce formă consideri că ar fi cel mai potrivit să transmiți mai departe aceste «daruri» 

(învățături și aptitudini)? 

Doamna Lector universitar Dr. Alina Boștină a promovat o discuție liberă pe marginea temelor 
alese. Participanții și-au putut exprima opinia în scris pe foile de hârtie și apoi verbal, în timpul 
discuției. De asemenea, la mesele de lucru au fost încurajate brainstorming-ul și schimbul de 
experiențe. Ideile exprimate de participanți au fost scrise pe un flipchart pentru a reuni nevoile 
și opiniile grupurilor țintă și pentru a le face mai accesibile. Participanții, în special cei seniori, 
au fost entuziasmați să își comunice liber ideile și s-au simțit ascultați. Opiniile lor au fost 
receptate cu empatie și înțelegere. 
 
Pentru prima întrebare - La momentul actual, ce dai din ceea ce ești?, aceștia au avut 
următoarele răspunsuri: 

● profesionalismul 
● experiența vastă de viață 
● dragostea de viață și profesie 
● starea de bine  
● energia pozitivă 
● îndrumare și expertiză pentru ceilalți 
● respectul 
● suportul 
● prietenia și înțelegerea 
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Întrebarea acestei runde de discuții a încurajat participanții să simtă că părerea lor contează și 
am observat cu toții împreună că aptitudinile despre care s-a discutat vin din dorința de a face 
bine în comunitate. Plecând de la ridicarea stării de spirit printr-o perspectivă pozitivă asupra 
vieții până la aptitudini strict profesionale de care pot beneficia tinerii, discuția a atins un 
spectru larg de calități pe care seniorii vor să continue să le împărtășească cu celelalte vârste. 
 

 
 
Mai apoi, atunci când discuția a atins valorile pe care seniorii le-au dobândit prin înțelepciunea 
vârstei, însă nu le-au expus public atât de mult, dialogul s-a axat pe dorințele lor și pe calitățile 
sau activitățile cu care nu se afișează atât de des. Aici, participanții au menționat următoarele: 
 
● a fi un ghid sau un mentor bun pentru alții 
● cultivarea pasiunilor 
● predatul în cadrul unei instituții 
● a oferi ajutor pentru oameni și comunități sau cazuri defavorizate 
● iubirea pentru frumos 
● să nu renunțăm la luptă 
● să ne mărim țelul vieții 
● învățături din experiențele pozitive și negative 

 
Cele de mai sus au fost integrate într-un dialog despre dorința oamenilor de a se auto-
perfecționa. Participanții au fost încurajați să își ducă la bun sfârșit țelurile indiferent de vârstă 
și să fie blânzi cu ei în procesul de învățare continuă. 
 
Mai apoi, vorbind despre tinerele generații, participanții au fost deschiși să împărtășească 
câteva noțiuni care le pot fi de folos tinerilor: 
 
● experiența profesională 
● bunătatea și dăruirea necondiționată 
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● simțul de colegialitate 
● încrederea 
● modele de dezvoltare durabilă 
● scrieri autobiografice 
● elemente de studiu individual 
● implicarea în voluntariat și în proiecte educaționale 
● etica profesională 
● modalități prin care poți soluționa probleme 
● disciplina 
● optimism debordant 

 
Seniorii și-au manifestat dorința și disponibilitatea de a-i ajuta cei mai tineri să treacă peste 
anumite impasuri (aspecte despre care vom ține cont și pe care ne dorim să le abordăm într-o 
activitate viitoare care va implica direct seniorii și tinerii). Crearea unei punţi de comunicare 
între cele două vârste este benefică pentru toți, iar participanții pot învăța direct unii de la alții 
fără a se crea stereotipuri legate de vârstă. 

 

 
 
Participanții au propus soluții pentru ca aceștia să contribuie la dezvoltarea unei societăți bazate 
pe incluziune, într-un schimb de cunoștințe și experiențe.  Aici, educația non-formală ar putea 
crea un context propice dezvoltării unui program care să valorifice toate calitățile, dorințele și 
aptitudinile de mai jos: 
 
● relaxare prin citit și excursii 
● calități personale 
● încrederea în sine 
● curiozitate  
● cunoștințe de specialitate 
● activitatea continuă 
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● munca de calitate 
● cursuri de formare profesională 
● responsabilitate și etică în muncă 
● atitudine  
● materializarea realizărilor 
● dorința de a perfecționa indiferent de vârstă 
● implicare 
● îmbogățire spirituală 
● experiența culinară și în servicii-clienți 

 
La final, facilitatorul împreună cu participanții au discutat și dezbătut pentru identificarea celor 
mai potrivite metode și căi prin care seniorii să poată transmite mai departe cunoștințele și 
comportamentele valoroase. Mai multe persoane au menționat inclusiv participarea în 
activități de voluntariat și activități care încurajează educația non-formală: 
 
● sub formă de practică, cursuri și joacă, astfel încât elevii să înțeleagă mai ușor  
● implicare în activități de voluntariat 
● prin activități intelectuale, materiale educaționale și cunoaștere 
● prin comunicare și discuții deschise 
● învățare prin înaintare în vârstă 
● job shadowing 
● exemplu personal 
● gândire pozitivă 
● implicare în acte caritabile 

 
În urma acestui workshop, unde participanții s-au implicat în dialog și au găsit o punte comună 
de înțelegere, rezultatele discuțiilor au radiografiat anumite valori umane care sunt răspândite 
printre cei de vârsta a treia. Doamna Lector universitar Dr. Alina Boștină a tras ultimele concluzii 
și le-a mulțumit participanților pentru implicarea și dedicarea de care au dat dovadă pe 
parcursul activității.  
La final, Dr. Nicoleta Acomi a ținut un mic discurs în care i-a invitat pe participanți să continue 
să participe la astfel de evenimente și să contribuie la construirea unei comunități active.  

EVALUAREA EFICACITĂȚII EVENIMENTULUI  
 

Schița evenimentului 

La finalul evenimentului, participanții au primit formulare de feedback și au fost invitați să 
evalueze activitatea de la 1 la 10, să scrie ce le-a plăcut, ce putem îmbunătăți în activitățile 
viitoare și ce i-a dezamăgit. Cei mai mulți dintre ei au acordat note de 9 și 10 și au fost mulțumiți 
de eveniment, ceea ce ne-a demonstrat încă odată nevoia de activități cu și despre seniori. Unii 
participanți au scris că își doresc mai multe evenimente pentru seniori în comunitate.  
 
Alte feedback-uri colectate: 
● "Mi-a plăcut tematica, modul de abordare, atmosfera, dezbaterea în sine." 
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● "Mi-a plăcut atmosfera sinceră și diversitatea opiniilor." 

● "Prin împărtășirea experiențelor ne-am îmbunătățit sufletește și salutăm cu entuziasm 
această activitate.” 

Acțiuni următoare 

Acest eveniment face parte din seria de activități a proiectului Erasmus SENIOR prin care ne 
dorim să dezvoltăm comunitatea locală. În urma evenimentului de multiplicare din 27 
octombrie 2022 am agreat împreună cu participanții să organizăm o dată la două luni 
evenimente pentru seniori, educatori și reprezentanți ai centrelor sociale și institutiilor de 
educație.  Așadar, acesta este al doilea eveniment organizat de TEAM4Excellence din programul 
de activități Erasmus SENIOR din județul Constanța, România. Astfel, peste două luni va urma 
un alt eveniment similar pentru promovarea înaintării în vârstă în mod activ și a bunăstării fizice 
și mentale. Participanții au fost interesați de mai multe evenimente de dezvoltare personală în 
cadrul cărora pot dobândi și pot chiar împărtăși din aptitudinile de facilitator.  

REZULTATE ȘI CONCLUZII 
Participanții seniori nefamiliarizați cu educația non-formală au învățat noi practici și s-au arătat 
atât de interesați încât au propus și noi teme de discuție pentru următoarele evenimente. 
În cadrul acestei activități, participanții au prezentat următoarele motive pentru care merită să 
continuăm activitățile SENIOR Erasmus: 
 
● S-au simțit ascultați și motivați să vorbească și să schimbe experiențe cu oameni noi, creând 

conexiuni prin care au socializat și și-au ieșit din zona de confort. 

● Ei simt că nu există un interes real pentru activități de educație continuă pe plan local și 

nevoia acestor evenimente este esențială. 

● Vor să participe activ în construirea unei comunități care încurajează învățarea 

intergenerațională. 

● Contextul evenimentului i-a impulsionat să își expună liber gândurile și au obținut noi 

aptitudini de comunicare 
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Ne-am bucurat să avem aproape participanți care doresc un impact social pentru binele 
comunității. Împreună cu ei putem dezvolta o societate activă și putem demonstra că vârsta 
este doar un număr atunci când crezi în învățarea pe tot parcursul vieții. Evenimentul ne-a adus 
mai aproape unii de alții și am putut înțelege mai bine nevoile individuale dar și de grup. Am 
fost mai mult decât bucuroși să constatăm că participanții doresc să promoveze aceleași valori 
precum proiectul SENIOR și că doresc în continuare să participe la evenimentele Erasmus+. 

REFERINȚE 
1. Link-uri de pe site-ul web:  

https://trainingclub.eu/senior/ 
https://trainingclub.eu/project/senior-workshop-ro/ 

 
2. Legături social media: 

https://www.facebook.com/TrainingClubT4E/posts/pfbid0AKsiD1yCb81NMQHjM6PKH2ZR
qdLK6iq8gKHJcAyrqZQP7cuqrdyTgxLbUyaQaGFql?__cft__[0]=AZWejj7XYu_1Xf4Cn7UWwm
oBS3BQJ7fvsXS6IG89jrAwNRb5oXltxYr3DBOjXGYETA_RmbAqVTAssenAYv6rkFy4IJNoVRrtg5
lIzrVXGnIEp1PE1ntBIOmemxN2D7YzMoKXIl3JHUip1TpROixJz20yO_MEjfEmNtcEXeciUAMC
UCJxuqzeTuozGicweuPG4Grn55dYFS6g7gXn1qTVit8M&__tn__=%2CO%2CP-R 
 
https://www.facebook.com/TrainingClubT4E/posts/pfbid09axML8iftzHoF8X4qkJ4dbi6Wky
3qdVe15scxPRxcxkhzNvZkp3hHaRkSmKEhNLql?__cft__[0]=AZXp3d4F8RJQWtin1ZcdmAj36
O_ANLmFoUqLCUh6F9zq8DH_m7SPfWfqwQJ65T17WEe5r-
zlOyYiXuNzdUsrquAVBGpgmdwN-
xjD0Bkd82r4l9WXBU_h7c06QR7thSeKUlky6PYsgSaXZGT4ZrNzPEzteB8dnbMIGHceYYzy3CFsl
SoniA__Kx3_9ly_V9AZpzWze-1fEyXjCdzhhLG10Vr3&__tn__=%2CO%2CP-R 
 

3. Comunicat de presă: 
 
https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2022/12/SENIOR-Press-Release-6-RO.pdf 
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