
      La începutul lunii iunie 
Ministerul Educaţiei Cercetării 
Tineretului şi Sportului a publicat  
pe website-ul instituţiei 
www.edu.ro normele metodologice 
de aplicare a Legii Educaţiei 
Naţionale nr. 1 / 2011 (LEN).  
         Câteva dintre cele mai 
importante noutăţi legate de 
centrele comunitare de învăţare 
permanentă, centrele de evaluare,  
furnizorii de formare continuă şi 
indexul ELLI, vor fi spicuite în 
continuare. 
       
          

 
         Conform metodologiei de 
aplicare propuse, centrele 
comunitare de învăţare 
permanentă se vor înfiinţa de 
către autorităţile administraţiei 
publice locale în parteneriat cu 
furnizorii de educaţie şi formare, 
prin hotărâre de consiliul local /
municipal, cu avizul prealabil al 
inspectoratului şcolar judeţean.  
      Justificarea necesităţii înfiinţării 
centrelor comunitare se va 
fundamenta prin realizarea unui 
profil al comunităţii bazat pe 
analiza de nevoi de educaţie 
permanentă la nivelul comunităţii.  
       Centrul comunitar de învăţare 
permanentă va acoperi minimum 
cinci arii de competenţă: 
 management/coordonare; 
 servicii educaţionale;  
 servicii sociale;  
 utilizarea noilor tehnologii de 

informare şi comunicare; 
 administrativ-financiar.  
 
 

 obţinerea avizului juridic 
pentru desfăşurarea activităţii 
de formare continuă a 
personalului din învăţământul 
preuniversitar prin programe 
acreditate; 

 acreditarea programelor de 
formare continuă pentru 
personalul didactic şi didactic 
auxiliar, precum şi pentru 
personalul de conducere, de 
îndrumare şi de control din 
învăţământul preuniversitar; 

 monitorizarea programelor 
de formare continuă 
acreditate pentru prima serie 
de cursanţi; 

 înscrierea în registrul 
naţional al furnizorilor de 
formare continuă. 

  
         Începând cu acest an, 
România va pilota sistemul de 
indicatori europeni ELLI şi o 
serie de alţi indicatori pentru 
învăţarea permanentă, relevanţi în 
context naţional. 
         Rapoartele anuale asupra 
stării sistemului naţional de 
învăţământ, realizate de Institutul 
de Ştiinţe ale Educaţiei, vor 
sintetiza principalele tendinţe 
privind evoluţia educaţiei în 
România, inclusiv din perspectiva 
învăţării pe parcursul întregii vieţi.    
          Această analiză de tip 
statistic  va urmări indicatorii de 
bază care fac parte din Sistemul 
Naţional de Indicatori pentru 
Educaţie (SNIE).  
          Indexul ELLI (Indexul 
European pentru Învăţare 
Permanentă), propune un sistem 
de indicatori pentru învăţarea 
permanentă la nivel european, 
măsurându-le în contexte variate 
precum şcoală, universitate, 
comunitate, loc de muncă, viaţă 
de familie, timp liber, etc.  
          Nu ne rămâne decât să 
sperăm că implementarea noilor 
norme metodologice de aplicare a 
LEN, va fi una optimă şi 
realizabilă în cel mai scurt timp. 
 

Christopher Dina 
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    Principalele activităţi derulate 
într-un centru comunitar vor fi:     
 educaţie şi formare; 
 informare, diseminare şi 

consiliere; 
 coordonare şi creare de 

reţele, parteneriate; 
 validare şi certificare de 

competenţe. 
    Oferta de cursuri oferite de 
către centrele comunitare va 
cuprinde trei domenii:  
 alfabetizare, educaţie 

remedială; 
 formarea şi dezvoltarea 

competenţelor profesionale; 
 dezvoltare personală, 

comunitară şi petrecerea 
timpului liber.  

  
          Serviciile de identificare, 
evaluare şi recunoaştere a 
rezultatelor învăţării dobândite în 
contexte non-formale şi informale 
se vor putea realiza numai de 
către centrele de evaluare 
autorizate / acreditate de către 
Autoritatea Naţională de 
Calificări. Autorizarea centrelor 
de evaluare se va face pentru 
ocupaţii / calificări pentru care 
există standarde ocupaţionale.  
      Pot fi centre de evaluare:  
 unităţi şi instituţii de 

învăţământ; 
 furnizori de educaţie şi 

formare; 
 centrele comunitare de 

educaţie permanentă.         
 
         Furnizorul de formare 
continuă poate fi o instituţie de 
învăţământ, o organizaţie 
nonguvernamentală sau o 
persoană juridică, publică sau 
privată, care, potrivit statutului, 
desfăşoară activităţi ori programe 
legal autorizate de formare 
continuă.  
          Procedura de acreditare a 
unui furnizor de formare continuă 
va fi următoarea:  
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10 ani de dezvoltare 
europeană în educaţia 
adulţilor. Realizări şi 

provocări în atingerea 
obiectivelor "Lisabona 2010" 

 

Simona Sava (coord) 
Editura Eurostampa 

Timişoara, 2010 
 

     Contribuţiile din volumul celei 
de-a III-a conferinţe naţionale de 
educaţie a adulţilor, organizate 
de către IREA, ref lectă 
dezvoltările asimetrice ale 
diferitelor domenii precum: 
cadrul larg al polit ic i lor 
educ aţ i on al e meni t e s ă 
stimuleze participarea adulţilor 
la educaţie, educaţia de bază a 
adulţilor din perspectiva nivelului 
de competenţă al capitalului 
u m a n ,  e v a l u a r e a  ş i 
recunoaşterea învăţării in-
formale şi non-formale, educaţia 
pentru cetăţenie activă, dar şi 
domeniul consilierii adulţilor în 
sfera educaţiei şi formării 
prof es ion ale continue ş i 
problematica (asigurării) calităţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Low skilled take their 
qualifications "one step up" 

Paolo Federighi (coord) 
Firenze University Press 

Firenze, Italia, 2010  
 

      Volumul se bazează pe studiul 
european Strategii care sprijină 
persoanele cu nivel scăzut al 
competenţelor de bază să 
avanseze în carieră, finanţat de 
Comisia Europeană.    
      Volumul reprezintă sinteza 
r e c o m a n d ă r i l o r  p e n t r u 
îmbunătăţirea participării celor cu 
un nivel scăzut defalcate pe 
domenii de activitate precum 
cadrul politic şi instituţional, 
abordarea strategică integrativă, 
componentele procesului de 
organizare, proiectarea didactică, 
evaluarea şi monitorizarea, ce 
sunt  adresat e c elor c are 
realizează politici educaţionale 
care să sprijine  participarea la 
educaţie continuă  a celor cu un 
nivel scăzut de educaţie. 
 

Marina Bălănescu 

N E W S L E T T E R  

Dezbatere asupra politicilor privind educaţia continuă a adulţilor 
Puncte de vedere ale parlamentarilor:  

IREA în numărul inaugural al acestui newsletter, a lansat spre dezbatere câteva întrebări, privind politicile 
pentru promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii. Au avut amabilitatea să răspundă senatorul Mihail 
HĂRDĂU (preşedinte al Comisie pentru învăţământ din Senat, fost ministru al MECTS, 2006-2007), deputatul 
Iosif KÖTŐ (vicepreşedinte al Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor, fost secretar de stat al 
MECTS in perioadele 1998-2000 şi 2005-2006) şi deputata Sanda-Maria ARDELEANU (membră a Comisiei 
pentru învăţământ din Camera Deputaţilor, prorector al Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava din 2004). 
Mai jos regăsiţi spicuiri din răspunsurile mult mai ample, restrânse din raţiuni de spaţiu. Mai multe detalii pe 
http://www.irea.ro/ro/noutati.html 

 

M.H. Un plan naţional de 
acţiune în vederea creşterii 
participării adulţilor la educaţia 
permanentă, dezvoltat în acord 
cu principiile şi obiectivele 
strategiilor europene, trebuie să 
integreze şi să armonizeze 
strategiile judeţene existente în 
ceea ce priveşte dezvoltarea 
educaţiei permanente din 
perspectivă instituţională, printre 
a c e s t e a  r e g ă s i n d u - s e : 
s t i m u l a r e a  c o n s i l i e r i i 
profesionale şi a performanţei în 
c ar i er ă;  d ez vol t ar e a ş i 
d i v e r s i f i c a r e a  o f e r t e i 
educaţionale instituţionale; 
încurajarea participări i la 
educaţia adulţ i lor  pentru 
persoanele cu nivel scăzut de  

calif icare; recunoaşterea şi 
certificarea învăţării non-formale 
şi informale; facilitarea accesului 
la contexte multiple de învăţare.   
          În România, intensificarea 
participării adulţilor la formarea  
profesională nu depinde atât de 
mult de gradul de 
instituţionalizare al ECA, cât şi de 
relevanţa şi calitatea ofertei 
furnizorilor de educaţie 
permanentă sau de capacitatea 
de promovare şi adaptare a 
proiectelor la nevoile individuale 
şi profesionale dintr-o anumită 
comunitate economică şi socială.   
  S.A. Un plan naţional de acţiune 
ar trebui să fie implementat la 
nivel local, să fie adaptat la 
situaţia din regiune şi mai ales la  

cea din mediul rural.  
         Consider că este necesară 
preluarea unor iniţiative europene 
de succes posibil a fi adaptate şi 
implementate în România în 
vederea creşterii numărului 
beneficiarilor.  
I.K. Ar trebui să se alcătuiască o 
serie de programe de 
perfecţionare pentru fiecare 
ocupaţie, de către instituţiile 
abilitate (ANOFM).  
       Gradaţiile salariale ar trebui 
să fie condiţionate de participarea 
la aceste programe de 
perfecţionare precizate, şi fiecare 
curs să aibă un anumit număr de 
credite.  
        Taxele de studii să fie 
suportate de participanţi.  

Cum poate deveni sistemul românesc de educaţie pentru adulţi, mai flexibil, inclusiv şi articulat?  
M.H. Statul îşi exercită atribuţiile 
instituţionale prin ministerele de 
resort implicate.  
    Pe de altă parte, corelarea 
acestora cu mediul privat, prin 
implicarea structurilor 
neguvernamentale, aduce un 
plus de coeziune, coerenţă şi 
punctează liniile de dezvoltare la 
nivelul comunităţii locale, 
regionale şi pe plan naţional.  
    Este nevoie de o îmbunătăţire 
a capacităţii de predicţie şi 
evaluare a progreselor 
înregistrate în domeniile cheie 
referitoare la ECA.  
   S.A.   Un prim pas ca sistemul  

românesc de educaţie pentru 
adulţi să devină mai flexibil, 
inclusiv şi articulat este baza, pe  
care o creează prin 
reglementările sale LEN, ce 
vizează formarea continuă a 
cadrelor didactice încurajând 
dezvoltarea profesională şi 
evoluţia în carieră, prin strategia 
stabilită de minister.  
         Cred că este şi o chestiune 
de mentalităţi, o problemă ce nu 
se poate rezolva doar prin legi, ci 
cu ajutorul societăţii civile prin 
realizarea unor parteneriate 
publice-private.                  
         I.K.   Sistemul românesc de  

educaţie pentru adulţi, poate 
deveni mai flexibil, inclusiv şi 
articulat printr-o viziune 
prospectivă a sistemului 
educaţional asupra nevoilor 
diferitelor grupuri şi ale indivizilor.  
          Aceasta se poate realiza 
numai cu fonduri mai pronunţate 
alocate acestui domeniu. Astfel 
se pot forma formatorii şi câştiga 
un număr mai mare de experţi în 
vederea formărilor, în alcătuirea 
de programe, filme educative, 
etc. Necesitatea de perfecţionare 
ar trebui să fie cuprinsă în 
cerinţele unor ocupaţii, legiferate 
sau impuse prin fişa postului. 

Cum vedeţi descentralizarea instituţiilor abilitate în educaţia continuă a adulţilor? Cine ar putea să 
implementeze politicile educaţionale odată descentralizate la nivel regional şi local? 

M.H. Descentralizarea are un 
efect pozitiv în coordonarea şi 
coeziunea unor parteneriate de 
stimulare a ECA între instituţiile 
locale, respectiv furnizorii de 
servicii de educaţie.  
            Monitorizarea, evaluarea 
progresului şi impactului acestor 
proiecte la nivel local dezvoltă 
indicatori de predicţie la nivel 
naţional. ECA presupune o 
abordare şi o conlucrare 
transectorială, diversificată, 
complexă şi integrată implicând 
nu doar factorul instituţional, dar  

şi partenerii sociali, respectiv 
actorii neguvernamentali locali şi/
sau regionali. Unul dintre 
aspectele esenţiale introduse 
prin LEN, se referă în mod 
deosebit la formarea cadrelor 
didactice şi ridicarea calităţii 
profesionale a personalului din 
med i u l  ed uc aţ i on al  pr i n 
in troducerea obl igat ivi tăţ i i 
masterului didactic.  
S.A. Descentralizarea trebuie 
făcută cu scopul de a controla 
fenomenul din teren şi nu din 
biroul unei instituţii de la nivel  

central care poate avea iniţiative 
bune, poate avea resurse 
financiare dar nu are 
instrumentul cheie, care în opinia 
mea este dialogul şi cunoaşterea 
problemelor vizate.  
I.K. În cadrul prefecturilor, ar 
trebui să existe un departament 
de ECA care să supravegheze 
problemele educaţiei.   
         Acest departament ar 
comanda cursuri elaborate  de 
către departamentele de 
metodică ale universităţilor, 
acreditate de minister. 

 
 
 

Senator 
Mihail  
Hărdău 

 
 
 

Deputat 
Sanda 
Ardeleanu 

 
 
 

Deputat 
Iosif 
Kötő 

Media ratei de participare a adulţilor la formarea profesională continuă din România este de 1,6%, faţă de 
9,9%, media UE. Ce ar trebui să conţină un plan naţional de acţiune pentru creşterea participării adulţilor 

la educaţie şi învăţare de-a lungul întregii vieţi, în contextul Strategiei Europa 2020?  
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Dezvoltări şi oportunităţi ale 
învăţării pe tot parcursul vieţii: 
promovarea integrată la nivel 

naţional 
 
 

         Începând cu 1 martie 2011, 
sub coordonarea ANPCDEFP şi în 
parteneriat cu MECTS, Asociaţia 
Naţională a Universităţilor Populare 
& Universitatea Populară “Ioan I. 
Dalles” Bucureşti şi IREA, se 
derulează proiectul „Lifelong 
learning developments and 
o p p o r t u n i t i e s :  i n t e g r a t e d 
promotion at national level”,  

finanţat prin Programul de învăţare pe 
tot parcursul vieţii al Comisiei 
Europene.      
       Proiectul vizează creşterea 
gradului de informare, motivare şi 
autonomie în utilizarea diferitelor 
oportunităţi şi resurse de învăţare 
permanentă, folos ind expertiza 
acumulată ca parte a Săptămânii 
Educaţiei Permanente şi "Festivalului 
Şanselor Tale" şi cu sprijinul reţelelor 
active la nivel local.  
       Grupurile ţ intă vizate sunt 
reprezentanţi ai ministerului de resort, 
profesionişti / experţi din alte instituţii 
p u b l i c e ,  i m p l i c a ţ i  d i r e c t  î n 
implementarea strategiei naţionale de 
învăţare pe tot parcursul vieţii, precum 
şi inspectoratele şcolare judeţene, 
şcolile, universităţile şi alţi actori cheie 
din domeniul educaţiei şi formării. 
        În cadrul proiectului urmează să 
aibă loc o conferinţa naţională 
(Bucureşti), trei conferinţe regionale 
(Timişoara, Iaşi, Cluj) unde vor fi 
prezentate oportunităţile de învăţare 

pe tot parcursul vieţii şi va fi 
discutată versiunea preliminară a 
strategiei naţionale de învăţare 
permanentă şi evenimente locale 
organizate de către inspectoratele 
şcolare judeţene, şcoli  sau 
universităţi, cu sprijinul partenerilor 
de proiect.   
           Proiectul vizează implicarea 
actorilor cheie la nivel local (casele 
corpului didactic, agenţiile judeţene 
de ocupare a forţei de muncă, 
direcţiile judeţene de cultură, casele 
de cultură la nivel judeţean şi 
municipal, bibliotecile judeţene, 
muzeele, teatrele, administraţiile 
publice locale, universităţile, mass-
media locală, ONG-uri), în vederea 
creşterii vizibilităţii diferitelor forme 
de învăţare permanentă şi a 
gradului de participare în cadrul 
acestora. Mai multe informaţii în 
curând pe site-ul proiectului: 
 

www.invatarepermanenta.eu 
 

Florin Popa 
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Eveniment - Seminarul regional  
Strategia naţională privind stimularea participării la FPC a angajaţilor 

   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Conferinţa Eurostat “Statistici 
pentru elaborarea de politici: Europa 
2020” a avut loc în perioada 10-11 
martie 2011 la Bruxelles. După cum 
spune şi titlul, această conferinţă s-a 
concentrat pe rolul statisticilor în 
elaborarea de politici, având ca 
referinţă Strategia Europa 2020 şi  
cele cinci obiective principale: 
creşterea ratei de ocupare a forţei 
de muncă de la 69% în prezent la 
75%; creşterea alocării de fonduri 

2% din PIB  cât este în prezent la 
3%, reducerea ratei de abandon 
a şcolii de la 15% în prezent la 
10% şi creşterea numărului de 
persoane care la 30 de ani au o 
d i p l om ă u n i ve r s i t ar ă s a u 
echivalentul, de la 31% la minim 
40%; îndeplinirea obiectivului 
Europa 20/20/20 referitor la 
schimbarea climatică; scoaterea 
din pragul sărăciei şi a 
excluziunii sociale a cel puţin 20 
de milioane de oameni. Scopul 
conferinţei a fost acela de a aduce 
laolaltă persoane implicate în 
elaborarea de politici şi statisticieni 
într-un dialog referitor la:  
 cum pot fi obţinute diverse 

statistici care stau la baza 
anumitor politici?  

 cum pot fi definiţi indicatorii 
as t f el  înc ât  să of er e 
informaţiile necesare?  

 cum pot coopera statisticienii  

şi persoanele implicate în elaborareade 
politici pentru a obţine cele mai bune 
rezultate?  
 cum pot actualele măsurători 

referitoare la dezvoltarea economică, 
socială şi de mediu să reflecte în 
statistici care să fie folosite în 
elaborarea de politici, şi care să 
sprijine de asemenea Strategia 
Europa 2020?  

       Datele statistice sunt evidenţe pe care 
se bazează orice politici în argumentarea şi 
justificarea lor, în stabilirea de obiective şi 
ţinte realiste. 
        O propunere pertinentă din partea 
participanţilor a fost aceea de a introduce o 
taxă fiscală, care să contribuie la inovaţie şi 
cercetare privată, şi în acelaşi timp să fie 
îmbunătăţite condiţiile cercetării aplicate în 
Europa şi legătura dintre universităţi şi spin
-off-uri.  

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/
portal/statistics policymaking europe 2020/
introduction) 

Cătălin Martin 

Statistici pentru elaborarea de politici: Europa 2020 

           În data de 8 iulie, a avut loc la 
Timişoara, seminarul regional 
“Scheme de f inanţare pentru 
stimularea participării la formarea 
profesională continuă (FPC) a 
angajaţilor” în organizarea Gnosos 
Consult, a Asociaţiei Observator 
p ent ru  d ezvol t ar e a în văţ ăr i i 
permanente, a TWBA Bucureşti şi a 
Fundaţ iei pent ru dezvol tarea 
societăţii civile.  
           Seminarul face parte din 
proiectul “PREZENT! Stimularea 
participării la formarea continuă a 
angajaţilor aflaţi în situaţie de risc pe 
p i a ţ a  m u n c i i  -  i n f o r m a r e , 
conştientizare şi acces la învăţare de  

calitate pe parcursul întregii vieţi”, 
finanţat prin POSDRU.          
Raportul şi rezultatele anchetei privind 
participarea la formarea continuă a 
angajaţilor aflaţi în situaţie de risc pe 
piaţa muncii îl puteţi vizualiza la adresa:                                          
http://www.invatapentrutine.ro/library/
files/formare_continua_raportcercetare_ 
0510_v2.pdf 

       Dacă sunteţi angajat sau angajator, 
puteţi completa pe website-ul proiectului 
www.invatapentrutine.ro un chestionar, 
care va sta la baza unui studiu naţional 
pentru a surprinde calitatea şi impactul 
FPC din România.  De asemenea, toţi 
furnizorii de FPC pot posta oferta lor de 
cursuri destinate viitorilor beneficiari. 

        Concluziile proiectului se vor 
concretiza în documentul cadru numit 
“Strategia naţională privind stimularea 
participării la FPC a angajaţilor” care va 
conţine următoarele direcţii strategice: 
finanţarea FPC; flexibilitatea formării 
continue; rolul învăţării non-formale şi 
informale; parteneriatul social ş i 
vizibilitatea.  
        Strategia va avea un rol important în 
facilitarea şi stimularea participării la FPC, 
oferind soluţii noi de finanţare precum  
înfiinţarea unui fond pentru FPC, vouchere 
pentru FPC, etc. Prezentarea strategiei va 
avea loc în cadrul conferinţei naţionale de 
la Braşov în perioada 6-8 octombrie. 
 

Andreea Siliman 
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           Următorul număr al newsletter-ului are ca temă Participarea adulţilor la învăţarea pe parcursul întregii vieţi, devenită astăzi o 
necesitate impusă de diverşi factori cum ar fi evoluţia necesarului de competenţe pe piaţa muncii sau explozia informaţională şi tehnologică.      
     Evenimentul care ilustrează cel mai bine acest subiect este “Festivalul Naţional al Şanselor Tale”, cunoscut în întreaga lume ca “Adult 
Learners’ Week”. Acesta se înscrie într-o amplă mişcare de dezvoltare a Europei ca spaţiu comun al învăţării, iar pe toată durata sa (o 
săptămână) au loc activităţi variate, cu rolul de a îi motiva pe adulţi să înveţe încontinuu, familiarizându-i cu oportunităţile de învăţare şi 
făcându-i conştienţi asupra nevoii tot mai accentuate de a învăţa indiferent de vârstă.  

Vă invităm să participaţi activ la dezbaterea pe această temă ce o vom ilustra, răspunzând la întrebările pe care le lansăm: 
1. În România rata de participare a adulţilor la educaţia continuă este una dintre cele mai scăzute din Europa, iar în ultimii 10 ani 

decidenţii educaţionali nu au găsit soluţii funcţionale pentru a o creşte. Ce consideraţi că ar trebui făcut în acest sens? 
2.     Din ce cauze consideraţi că participarea românilor la educaţia permanentă este una scăzută? 
3.     Cum credeţi că ar trebui motivaţi adulţii pentru a învăţa pe parcursul întregii vieţi? 
4.     Cum consideraţi că “Festivalul Naţional al Şanselor Tale”, ar putea beneficia de o mai bună promovare în rândul cetăţenilor români?  
     Aşteptăm cu interes părerile dvs. până la data de 30 septembrie, pe adresa de email newsletter@irea.ro sau pe Facebook, 
www.facebook.com/irea.uvt. De asemenea, vă invităm să trimiteţi exemple de bune practici în motivarea adulţilor pentru a învăţa, precum şi 
noutăţi despre evenimente aferente acestui scop pe care le consideraţi utile de împărtăşit.  

Liana Ercean 

         În perioada 27-29.06.2011, 
Universitatea Liechtenstein din Vaduz a 
găzduit Conferinţa anuală a Reţelei 
Europene a Competenţelor de Bază 
(EBSN), evenimentul fiind al doilea de 
acest gen de la lansarea reţelei.     
         Reţeaua s-a născut în cadrul 
grupului de lucru al Comisiei Europene 
(CE) pentru punerea în aplicare a 
“Planului de acţiune pentru educaţia 
adulţilor” şi a contribuit la politicile 
europen e ş i  naţ ion ale pr ivind 
îmbunătăţirea competenţelor de bază în 
rândul populaţiei adulte. VOX (Norvegian 
Agency for Lifelong Learning) a 
concretizat această iniţiativă prin lansarea 
EBSN în 2010, cu scopul de a dezvolta 
politici a căror implementare conduc la  
îmbunătăţirea competenţelor de bază a 
populaţiei adulte, de a facilita schimbul de 
exemple de politici şi practici promiţătoare  

care le au adulţii de a „urca cu o treaptă” şi 
de a obţine o calificare superioară cu cel 
puţin un nivel calificării anterioare”.                                  
(http://ec.europa.eu/education/more-
information/doc/2010/lowskill2.pdf). 
     Astfel, conferinţa anuală a EBSN a reuşit 
să strângă laolaltă atât practicieni care 
lucrează cu adulţii cu nivel scăzut de 
calificare şi competenţe, cât şi factori de 
decizie politică, reprezentanţi ai CE. Aceştia 
au avut la dispoziţie 3 zile spre a prezenta, 
dezbate şi împărtăşi situaţia actuală din 
diferite ţări, provocările, dar şi posibile 
soluţii în facilitarea accesului la educaţie de 
bază a adulţilor.  
      Spre a dezvolta în continuare aceste 
iniţiative, în 26-29.10 la Sandefjord 
(Norvegia) se va organiza conferinţa 
Competenţe de bază pentru adulţi şi 
totodată Seminarul de contact Grundtvig, 
unde se vor dezbate subiecte precum: 
profesionalizarea formatorilor în 
competenţe de bază – cereri, posibilităţi şi 
nevoi de dezvoltare profesională, formare 
iniţială şi continuă a formatorilor în 
competenţe de bază, precum şi 
oportunitatea de a iniţia şi dezvolta noi 
proiecte. www.basicskills.eu 
 

Andreea Mitruţi          

la nivel european şi naţional, precum şi de a 
sprijini cooperarea şi crearea unei expertize 
comune prin cercetările derulate. 
        Reţeaua se bucură de un număr mare 
de membri- cca. 65 din peste 35 de ţări UE 
şi non-UE, IREA fiind membru activ al 
reţelei. Conferinţa anuală a EBSN a avut ca 
temă generală Competenţe pentru locul de 
muncă ce au fost integrate în prezentările 
participanţilor, a reprezentanţilor CE şi 
CEDEFOP. De asemenea, conferinţa a 
contribuit la lansarea unor noi iniţiative cu 
privire la educaţia de bază a adulţilor şi 
anume elaborarea unui set de propuneri 
concrete de politici privind stimularea 
participării la învăţare a celor cu un nivel 
scăzut al competenţelor de bază. Acestea 
vor fi prezentate în toamna a.c., IREA fiind 
unul dintre cei 7 membri implicaţi în 
elaborarea de sinteze de politici, dată fiind 
expertiza acumulată în studiul european 
Strategii care sprijină persoanele cu nivel 
scăzut al competenţelor de bază să 
avanseze în carieră, studiu finanţat de CE în 
vederea implementării Planului de acţiune 
privind învăţarea adulţilor din 2007—Oricând 
este momentul potrivit pentru a învăţa, 
vizând prioritatea “Sporirea posibilităţilor pe  

Conferinţa ESREA  
“Studii privind politicile publice în educaţia adulţilor” 

Transnaţionalizarea politicilor educaţionale -  
Implicaţiile învăţării în rândul adulţilor pe tot parcursul vieţii 

        Conferinţa inaugurală a reţelei Societăţii europene a cercetărilor în educaţia 
adulţilor (ESREA) de „Studii privind politicile publice în educaţia adulţilor”, va avea 
loc, în perioada 10-12 februarie 2012, la Universitatea Nottingham din Marea 
Britanie. Conferinţa va avea ca tematică „Transnaţionalizarea Politicilor 
Educaţionale Efectuate – Implicaţiile învăţării în rândul adulţilor pe tot parcursul 
vieţii” iar printre conferenţiari vor fi Susan Robertson (profesor de Sociologia 
Educaţiei la Universitatea Bristol) şi Kjell Rubenson (profesor de educaţie a 
adulţilor la Universitatea British Columbia).     
        Secţiuni de reflecţie propuse pe parcursul conferinţei: Procesele globalizării 
şi localizării; Natura şi semnificaţiile europenizării; Diferenţe culturale; Legitimare, 
rezistenţă şi negociere; Rolul cercetării. Termenul limită de trimitere a rezumatelor 
experţilor implicaţi în cercetarea impactului politicilor educaţionale privind 
stimularea Lifelong Learning, membri ai Societăţii europene a cercetărilor în 
educaţia adulţilor (maxim 500 de cuvinte) este 31 iulie 2011, la adresa: 
esrea.psae@gmail.com   

(http://www.nottingham.ac.uk/education/research/have/ 
     seminars/transnationalisation/index.aspx)                            Andreea Siliman 

Eveniment 
Conferinţa anuală a Reţelei Europene a Competenţelor de Bază 


