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Rezumat
Educaţia adulţilor constituie o etapă im-

portantă a educaţiei permanente, atât din 
perspectiva dezvoltării personale, cât şi a 
dezvoltării sociale. Însă la vârsta adultă pot 
să apară probleme de receptare a situaţii-
lor cu caracter educaţional, fie că acestea 
se desfăşoară în mediu formal, nonformal 
sau informal. În vederea motivării adulţilor 
pentu a-şi continua demersurile educative, 
este necesară o riguroasă analiză a nevoi-
lor de dezvoltare profesională sau persona-
lă, care să conducă la adaptarea învăţării 
în funcţie de caracteristicile psihopedago-
gice ale vârstei. 

Abstract
Adult education is an important stage 

in continuing education, both in terms of 
personal growth and social development. 
But adulthood may occur reception prob-
lems of educational situations, whether 
they operate in the formal environment, 
non-formal or informal. In order to mo-
tivate adults to continue their efforts for 
proper education, are necessary rigorous 
analysis for the professional or personal 
development needs, leading to learning 
adjustment functions pedagogical fea-
tures of age.

În contemporaneitate, educaţia – ca acţiune 
definitorie pentru ascensiunea umană – este ac-
ceptată de orice guvern sau persoană care înţe-
lege implicaţiile evolutive ale complexelor sale 
dimensiuni. Totuşi, încă se pune problema dura-
tei sale: cât timp din viaţă ar trebui să dedice un 
om educaţiei, când ar trebui să înceapă ea şi, mai 
ales, când ar trebui să se oprească? În lunga sa 
istorie, educaţia a generat mai multe răspunsuri, 
uneori contradictorii, la această întrebare. Astăzi, 
cele mai multe arii de cercetare pedagogică par 
a fi orientate către un numitor comun cu reversi-
une la ceea ce J. A. Comenius semnala, prin in-
termediul experienţelor sale vizionare, în secolul 

al XVII-lea: ,,Tuta vita schola est” (,,Toată viaţa 
este o şcoală”). 

Conceptul de educaţie permanentă, ca sin-
tagmă cu sensuri sociale, s-a conturat explicit 
abia în secolul al XX-lea, deşi constanţa demer-
surilor educative în evoluţia individual-umană 
nu era o noutate. Chiar dacă ideea de continuita-
te conduce, în sens interpretativ, către o anumi-
tă consecvenţă în realizarea actului educativ pe 
toată durata evoluţiei individuale, unele abordări 
au încercat să echivaleze conceptul de educaţie 
permanentă cu cel de educaţie a adulţilor. Con-
form acestei teorii, se punea problema perma-
nenţei educaţiei doar pentru anumite segmente 
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sociale, pentru anumite vârste la care şcolariza-
rea nu mai era obligatorie. Din acest motiv, în 
anul 1973, R. H. Dave (în Lifelong Education 
and School Curriculum) a adus câteva clarifi-
cări menite să delimiteze cele două concepte 
pedagogice. Astfel, a pus în evidenţă faptul că 
educaţia nu se termină odată cu şcolarizarea in-
stituţionalizată, ci este un proces continuu. Însă 
educaţia permanentă se extinde pe durata între-
gii existenţe a individului şi nu se limitează la 
educaţia adulţilor. De asemenea, aceasta repre-
zintă o abordare dinamică, ce permite adaptarea 
mijloacelor de învăţare la condiţiile impuse de 
dezvoltarea continuă a societăţii. Prin urmare, 
educaţia permanentă  cuprinde, unificator, toate 
stadiile educaţiei: preşcolar, primar, gimnazial, 
liceal etc şi tot ce se întâmplă după absolvire. 
Aşadar, se referă la evoluţia individuală în an-
samblul ei. În acest context, educaţia adulţilor nu 
este altceva decât o etapă de continuitate în tot ce 
înseamnă dezvoltarea personală, profesională şi, 
în ultimă instanţă, socială. 

Ca orice activitate cu un grad ridicat de 
complexitate, polivalentă din punct de vedere 
al abordărilor teoretice, educaţia permanentă 
poate genera dificultăţi când se pune problema 
praxisului constructiv. Continuitatea firească, 
etapizarea raţională, sunt condiţiile care ar tre-
bui să ofere educaţiei permanente un traseu cu 
logică internă, durabilitate şi rezultate reflectate 
în adaptarea socială eficientă. Emil Păun, într-un 
articol din Revista de Pedagogie a Institutului 
de Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti, analizea-
ză conceptul prin prisma unei viziuni holistice: 
,,Educaţia permanentă este un adevărat proiect 
educativ, care are un caracter prospectiv şi vehi-
culează un sistem de valori. Ea implică, în ulti-
mă instanţă, un proiect de societate.” 

În principiu, primele stadii ale dezvoltării 
umane, care impun şcolarizarea obligatorie, nu 
ridică probleme la nivelul sistemului, cel pu-
ţin nu referitoare la viziunea asupra necesităţii 
educaţiei. Dificultăţile legate de dezvoltarea şi 

implementarea conceptului de educaţie perma-
nentă, atât la nivel social-global, cât şi la nivel 
individual, apar atunci când adulţii, presaţi de 
priorităţile specifice vârstei, identifică bariere în 
calea continuării demersurilor educaţionale. Al-
tfel spus, unii adulţi refuză să mai înveţe, chiar 
şi în situaţii care n-ar presupune includerea în-
tr-un program formal. P. Lengrand, în lucrarea 
,,Introducere în educaţia permanentă”, ridica un 
semnal de atenţie încă din 1973: ,,În general, 
adultul nu va renunţa la timpul său liber pentru 
a participa la activităţi de ordin educativ decât 
dacă întrezăreşte satisfacerea unui interes, dacă 
găseşte o legătură între ceea ce i se propune şi 
ambiţiile, aspiraţiile, curiozităţile plăcerile pro-
priei sale vieţi” [4, p. 47].

Ideea de bază din afirmaţia lui P. Lengrad, 
care se regăseşte şi în preocupările altor spe-
cialişti în educaţia adulţilor, a direcţionat cer-
cetările către identificarea mijloacelor prin care 
adulţii pot fi motivaţi să se preocupe de propria 
dezvoltare continuă. Teoretic, nu există adult, 
indiferent de pregătirea sa formală anterioară, 
care să nu poată identifica posibilităţi de acce-
sare a unor programe de învăţare, fie că acestea 
sunt organizate, instituţionalizate sau sunt iden-
tificate în contexte informale. Însă balanţa nu 
se înclină întotdeauna către dorinţa de educaţie, 
fie din slaba conştientizare a necesităţii aceste-
ia la vârsta adultă, fie din cauza blocajelor de 
ordin familial, statutar, social etc. Există însă 
şi situaţii în care adultul, receptiv la ideea de 
progres, se vede implicat în programe de învă-
ţare ce nu se acordă în totalitate cu interesele 
personale sau cu ariile necesare de dezvoltare 
profesională ori personală. Ambele situaţii ge-
neratoare de inconveniente practice pot fi însă 
preîntâmpinate, în actualitate, prin mai multe 
mijloace de intervenţie de natură psihopedago-
gică, ce sunt în măsură să redefinească traseul 
educaţional al adulţilor.

Eficientizarea programelor pentru educaţia 
adulţilor, indiferent că acestea se realizează în 
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mediu formal, nonformal sau informal, poate 
deveni un obiectiv realizabil dacă se iau în cal-
cul caracteristicile psihologice specifice vârstei. 
Mai precis, există câteva diferenţe între modul 
în care învaţă adulţii şi modul în care învaţă co-
piii, care, dacă sunt ignorate, riscă să se trans-
forme în blocaje conceptuale sau situaţionale. 
Printre caracteristicile învăţării la vârsta adultă, 
pe care savanţii le-au identificat şi descris de-a 
lungul timpului, se evidenţiază: centrarea pe sar-
cină şi pe problemă, autonomia, capacitatea de 
a prognoza efectele învăţării în plan cognitiv şi 
comportamental, tendinţa de a utiliza experien-
ţa de viaţă şi de a selecta conţinuturile în acord 
cu cerinţele de dezvoltare proprie. Multe dintre 
constatările experimentale în domeniu se află 
în vizibilă conexiune cu modelul andragogic 
al educaţiei la vârsta adultă, fie că se desprind 
direct din această teorie, fie că sunt convergente 
către concluziile sale. Modelul a fost elaborat de 
M. Knowles, în 1973, iar  E. F. Holton şi R. A. 
Swanson au devenit adepţii săi, împreună dez-
voltând-o în şapte ediţii ale lucrării ,,The Adult 
Learner”. Numărul mare de reeditări ale lucrării 
dovedeşte impactul inovativ şi actualitatea teo-
riei, care se doreşte a fi o pedagogie specifică, 
dedicată numai adulţilor. În esenţă, andragogia 
constituie ,,arta şi ştiinţa de a-i ajuta pe adulţi 
să înveţe, un cadru conceptual util în organiza-
rea modalităţii în care este percepută instruirea 
adulţilor.” [3, p. 9] Însă orice model explicativ 
are şi limite, fără ca acestea să implice eluda-
rea realităţilor dovedite experimental. Aşa cum 
înşişi autorii teoriei remarcă, ,,un fenomen atât 
de complex cum este învăţarea la vârsta adultă 
nu va fi explicat niciodată de o singură teorie, 
un singur model sau un singur set de principii” 
[3, p. 2 ].  Totuşi, abordarea multidimensiona-
lă şi succesul aplicării postulatelor andragogiei 
indică necesitatea considerării acesteia în orice 
domeniu al educaţiei adulţilor.

În pofida intenţiilor, profund justificate, de 
separare a caracteristicilor învăţării la diverse 

vârste, există şi câteva elemente comune, referi-
toare în special la modul în care un stimul poate 
declanşa procesarea intelectuală. Indiferent de 
vârstă, răspunsul are şanse de a fi pozitiv dacă se 
bazează pe o provocare. Practic, o contradicţie 
poate produce creşterea motivaţiei pentru învă-
ţare, atâta timp cât obiectul acţiunii educaţionale 
întrevede beneficiile personale, mai ales cele pe 
termen lung. În aceste condiţii, se recomandă 
crearea unui mediu educaţional stimulativ, bazat 
pe competiţie personală şi chiar pe inovaţie. V. 
Ionel susţine ideea provocării educaţionale, de-
oarece prin aceasta ,,nu numai că se oferă ocazii 
formative, dar se permite subiecţilor educaţiei să 
acţioneze şi să reacţioneze, să evalueze şi să se 
autoevalueze, să-şi regleze experienţa situaţio-
nală. În acest context, rolul mediului natural, al 
mediului social, al mediului şcolar în special, nu 
este numai instrumental.”[2, p. 173] 

Analiza complexului cognitiv şi motivaţio-
nal al învăţării la vârsta maturităţii generează o 
concluzie cu rol de îndrumare acţională: adulţii 
au nevoie de programe de educaţie flexibile, care 
să le ofere orientare – să li se faciliteze învăţarea, 
nu să le fie furnizată în mod livresc – şi trebu-
ie să fie motivaţi intrinsec, pe baza unei analize 
conştiente a trebuinţelor de progres personal sau 
profesional. Un colectiv de traineri ai Universi-
tăţii din Tennessee (S.U.A) a sintetizat, într-un 
mod realist, atitudinea adulţilor faţă de activita-
tea de învăţare:

Adulţilor le place să aibă iniţiativă în activi-
tatea de învăţare; îşi asumă responsabilitatea de 
a învăţa singuri şi au nevoie mai mult de un faci-
litator decât de un profesor;

Adulţii sunt adevărate izvoare de experienţă, 
care pot fi resurse importante în activitatea de 
învăţare;

Cursanţii adulţi sunt orientaţi spre rezolvarea 
practică a problemelor şi manifestă nerăbda-
re în identificarea soluţiilor: ei vor să cunoască 
,,acum” modul rezolutiv care îi poate ajuta să 
progreseze în învăţare;
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Adulţilor le este dificil  să înveţe lucruri pen-
tru care nu înţeleg utilitatea; 

Adulţii acceptă materialele de lucru şi acti-
vităţile atâta timp cât acestea le permit să-şi de-
monstreze cunoştinţele şi abilităţile.

Pentru creşterea motivaţiei învăţării, adul-
ţii doresc să-şi clarifice nevoile concrete, deci 
să cunoască în mod clar cum vor putea utiliza 
experienţele de învăţare în care urmează să fie 
antrenaţi.  

Orientările contemporane în educaţia adulţi-
lor pun mare accent pe prospectarea nevoilor de 
dezvoltare, fie că este vorba despre cea personală 
sau profesională. În ultimii zece-cincisprezece 
ani, atât în Republica Moldova, cât şi în România, 
interesul pentru identificarea realistă şi eficientă a 
nevoilor de dezvoltare a crescut vizibil. S-au ela-
borat instrumente de cercetare psihopedagogică 
şi lucrări cu caracter prescriptiv, s-a atras atenţia 
asupra efectelor implementării artificiale a unor 
programe formale de educaţie a adulţilor, în spe-
cial a acelora pentru dezvoltarea profesională. În 
toate domeniile de activitate, există ghiduri de 
orientare pentru activităţile aplicative, care au 
suficiente elemente comune încât să poată fi con-
siderate repere ştiinţifice pentru practicienii care 
activează în educaţia adulţilor. 

Analiza nevoilor de dezvoltare se remarcă 
atât prin complexitate, cât şi printr-o oarecare di-
ficultate generată de necesitatea existenţei unei 
viziuni realiste asupra stadiului prezent, dar şi 
a unei aptitudini anticipative a investigatorului. 
De exemplu, dezvoltarea profesională vizea-
ză o multitudine de componente, care trebuie 
abordate ca sistem, nu ca o simplă alăturare sau 
însumare de nevoi identificate printr-un instru-
ment oarecare: comportamentul, atitudinile (faţă 
de munca proprie, faţă de colegi, faţă de public 
etc.), aptitudinile ce necesită armonizare cu evo-
luţia ştiinţifică şi tehnologică, cunoştinţele şi 
competenţele profesionale. 

Multe dintre aceste demersuri cu caracter 
explicativ sunt realizate, în cea mai mare parte, 

pentru adulţii activi socioprofesional, care au 
deja o anumită orientare către formare-perfecţi-
onare, către autoincluderea într-un program de 
educaţie care vizează dezvoltarea continuă. Dar 
nu toţi adulţii au locuri de muncă şi nu toţi cei 
care lucrează conştientizează necesitatea edu-
caţiei permanente. De aceea, activităţile pregă-
titoare, cu accent pe încercările de responsabili-
zare privind propria evoluţie, pentru includerea 
în praxisul social al unor programe de educaţie, 
s-au extins şi în zona adulţilor fără ocupaţie for-
mală. Există multe instituţii, proiecte cu finanţa-
re europeană sau din alte surse, care se adresează 
acestui segment de populaţie, în vederea profesi-
onalizării sau a reconversiei profesionale, dar şi 
a utilizării judicioase a timpului liber. Chiar dacă 
rigurozitatea şi abordarea ştiinţifică a unor astfel 
de intervenţii se regăsesc, incontestabil, la nivel 
instituţional, nu sunt de evitat influenţele infor-
male, care pot fi identificate în diverse surse pre-
cum internetul, mass-media sau chiar cercurile 
sociale restrânse. Deşi astfel de repere informa-
ţionale au un grad ridicat de echivoc şi informa-
ţii uneori îndoielnice, se presupune că o anumită 
periculozitate este contracarată de maturitatea 
specifică vârstei, deoarece adulţii au mai mult 
discernământ decât copiii şi adolescenţii. 

În pofida eforturilor globale de sensibilizare 
cu privire la necesitatea educaţiei permanente, 
inclusiv la vârsta adultă, problematica socială 
generează încă dificultăţi de percepţie a propriu-
lui status, de identificare a unui rol potrivit în 
existenţa obişnuită. Chiar implicaţi fiind într-un 
studiu de identificare a nevoilor de dezvoltare, 
unii adulţi disting cu greutate, doar pe baza au-
toanalizei, un posibil parcurs viitor, profesional 
sau social. Scara valorică fluctuantă, teama de 
necunoscut, dar şi stima de sine scăzută, neîn-
crederea în potenţialul personal, pot fi cauze ale 
renunţării la ideea de educaţie.  În astfel de situ-
aţii, factorul motivaţional deţine un rol esenţial, 
mai ales dacă este dezvoltat pe baza autocunoaş-
terii şi a identificării principalelor obstacole în 
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calea dezvoltării, cu soluţiile de rigoare. Aşadar, 
pe lângă analiza consecventă a nevoilor de dez-
voltare profesională sau personală, este necesară 
funcţionarea unor programe de consiliere care 
să sprijine adulţii dezorientaţi, neîncrezători, în 
procesul de identificare corectă a direcţiilor de 
proiecţie în viitor.

În actualitate, există programe de orientare 
în carieră, de consiliere psihopedagogică sau de 
formare continuă prin intermediul cărora adulţii 
sunt sprijiniţi să se cunoască mai bine şi să-şi re-
alizeze planuri personalizate de evoluţie. Octav 
Dafinoiu, ca mulţi alţi specialişti de altfel, este 
de părere că ,,planul de dezvoltare personală este 
instrumentul indispensabil pentru succesul indi-
vidual sau corporativ”. Un astfel de instrument 
este util nu doar pentru clarificarea paşilor de 
urmat într-un viitor imediat sau pe termen lung, 
ci şi pentru elucidarea barierelor în calea dez-
voltării. Comunicarea directă şi recreativă care 
însoţeşte realizarea planului personalizat, oferă 
adultului implicat într-un astfel de demers încre-
dere în sine însuşi şi redefineşte viziunea asupra 
propriei persoane. 

Atâta timp cât adulţii accesează astfel de 
programe şi doresc să aibă un traseu ascendent, 
valoric şi personal, pe toată durata existenţei, 
se pare că o parte dintre dificultăţile generate 
de continuitatea educaţiei la vârsta adultă pot 
fi surmontate cu succes. Sub aspectul efectelor 
sociale, adulţii care înţeleg să acorde impor-
tanţă educaţiei permanente sunt mai adaptabili, 
mai flexibili, mai toleranţi la transformările care 
afectează viaţa tinerilor. În altă ordine de idei, se 
presupune că unul dintre scopurile de bază ale 
educaţiei permanente vizează dezvoltarea capa-
cităţii de a identifica atât oportunităţi, cât şi mo-
dalităţi de dezvoltare personală, eventual şi pro-
fesională, prin autoeducaţie. Ioan Comănescu, 
în lucrarea Autoeducaţia azi şi mâine, surprinde, 
sub formă de concluzii cu caracter de directivă, 
câteva repere ale educaţiei permanente, care 
constituie condiţii absolut necesare pentru efi-

cienţa oricărui demers, fie că se realizează sub 
aspectul unor programe formale sau sub forma 
autoeducaţiei : 

a) Cunoaşterea de sine cât mai obiectivă;
b) Urmărirea consecventă a obiectivelor pro-

puse zilnic, săptămânal, lunar, semestrial, anual;
c) Proiectarea evoluţiei în termeni de inte-

grare şcolară, profesională şi socială, pe termen 
scurt şi mediu;

d) Echilibrarea raporturilor între aspiraţii şi 
posibilităţi;

e) Evaluarea corectă a reuşitelor şi nereuşite-
lor, a succeselor şi insucceselor;

f) Motivarea continuă spre performanţe noi 
exprimate în termeni de cunoştinţe, deprinderi, 
aptitudini, atitudini.

Rămâne însă deschisă problematica adulţilor 
care, indiferent de natura influenţelor care acţio-
nează asupra propriei lor existenţe, refuză să în-
ţeleagă atât dinamica evoluţiei sociale, cât şi ne-
cesitatea educaţiei la toate categoriile de vârstă. 
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