
 
  Institutul Român de Educaţie a Adulţilor din 
Timişoara vă propune o dezbatere asupra necesi-
tăţii constituirii unui sistem naţional de formare 
iniţială şi continuă a profesioniştilor în educaţia 
continuă şi a adulţilor (ECA). 
În ultimul an s-au făcut paşi importanţi pentru 
afirmarea, delimitarea, întărirea statutului 
profesional al personalului care lucrează în ECA, 
fiind distinct menţionaţi în Art. 357. din Legea 
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011şi în Clasificarea 
Ocupaţiilor din România (COR).  
În Art. 357 (1) se precizează:  
”Personalul care lucrează în domeniul educaţiei 
permanente poate ocupa următoarele funcţii: 
cadru didactic, cadru didactic auxiliar, formator, 
instructor de practică, evaluator de competenţe, 
mediator, facilitator al învăţării permanente, 
consilier, mentor, facilitator/tutore on-line, profesor 
de sprijin şi alte funcţii asociate activităţilor 
desfăşurate în scopul educaţiei permanente”. 
Pentru ca la aliniatul al doilea să se menţioneze: 
”(2) MECTS, împreună cu MMFPS, cu MCPN şi 
cu ANC, stabileşte normele metodologice de 
elaborare a statutului şi rutei de profesionalizare a 
personalului care lucrează în domeniul educaţiei 
permanente, aprobat prin hotărâre a 
Guvernului” (www.edu.ro). 
În Monitorul Oficial nr. 561/8 august 2011 a 
apărut, distinct specificată ca parte a COR, Grupa 
de bază 2424 – Specialişti în formarea şi 
dezvoltarea personalului:  
Aceştia planifică, dezvoltă, implementează şi 
evaluează programele de formare şi dezvoltare, 
pentru a se asigura că atât echipa de 
management, cât şi personalul îşi însuşesc 
abilităţile şi dezvoltă competenţele cerute de către 
organizaţie pentru a realiza obiectivele 
organizaţionale. 
     Sunt diferenţiate coduri COR pentru Formator, 
Formator de formatori, Organizator/ conceptor/
consultant formare, Inspector de specialitate 
formare, evaluare și selecţie profesională, Evalua-
tor de competențe profesionale 
     Cu alte cuvinte, din punct de vedere legislativ 
avem acum un cadru mai articulat de 
recunoaştere a identităţii noastre profesionale, iar 
în curând, potrivit stipulărilor legislative anterior 
evocate, va fi conturat ”statutul şi rutele de 
profesionalizare a personalului care lucrează în 
domeniul educaţiei permanente”. Fiind o elaborare 
ce ne priveşte pe noi toţi, este important să ne 
spunem punctul de vedere cu privire la cum să 
arate acest statut, cum să fie diferenţiate şi 
integrate diferitele rute de profesionalizare. 
     La Conferinţa naţională din 2006 dedicată 
”Formatorului pentru adulţi – statut, roluri, 
competenţe, provocări” (www.irea.uvt.ro), 
participanţii şi specialiştii afirmau că este necesar 
să profesionalizăm acest domeniu, adică să facem 
pasul de la un statut ocupaţional, la unul 
profesional. Ş. Iosifescu (p.46) afirma cu acel prilej 

Dezvoltarea Învățării Permanente, a demarat 
în februarie 2012 proiectul ”National system 
for professionalization of adult educators: 
improvement, innovation, articulation” – 
ProALPs.  

      În cadrul acestui proiect ne propunem să 
realizăm o amplă cercetare cu privire la 
nevoile și poziția practicienilor din domeniul 
ECA referitoare la conturarea unui asfel de 
sistem.  
Vă invităm de aceea să vă exprimați punctele 
de vedere cu privire la necesitatea și maniera 
în care un astfel de sistem de 
profesionalizare a personalului din ECA ar 
trebui să fie conturat, pentru a permite 
flexibilitatea și adaptarea la diferitele situații 
de angajabilitate și de performare în domeniu. 
Pe site-ul proiectului www.proalps.ro  va fi 
lansată secțiunea ”Forum”, la care vă invităm 
să postați punctele Dvs. de vedere, 
răspunzând la întrebări deschise, menite a 
contura în final o concluzie realistă și fidelă 
nevoilor celor vizați, cu privire la necesitatea, 
oportunitatea și forma unui astfel de sistem: 
*Este necesar sau nu un astfel de sistem?  
*Ce stipulări și reglementări ar trebui (sau nu) 
să acopere? 
*Doar pentru formatori, sau și pentru 
consilieri, evaluatori de competențe? 
*Rute de profesionalizare – în ce ar consta 
acestea? 
*Nivelar – câte nivele? Condiții de acces, de 
îndeplinire a prerechizitelor aferente fiecărui 
nivel de expertiză (treaptă de carieră); 
compatibilizare cu NQF/ EQF 
*Standare profesionale bazate pe 
competențe? 
*Infrastructură: centre de formare, de 
certificare (cine?) – ce condiții să 
îndeplinească? 
*Asociație profesională a formatorilor – e 
necesară, să fie cu rol de reglementare? 
*Sistem de credite profesioanale?  
*Sistem de asigurare a calității – în ce ar 
consta? 
În următoarele trei luni vom demara această 
cercetare, pentru ca apoi să construim 
scenarii pe care le vom supune dezbaterii și 
validării Dvs. la workshop-ul din 25 
septembrie, de la București, respectiv la 
conferința finală din decembrie.  
Așteptăm cu interes implicarea și punctele 
Dvs. de vedere. 

 
Prof.univ.dr. Simona Sava 

Director IREA 

Î N  A C E S T  
N U MĂR  

 NEWSLETTER        
 Institutul Român de Educaţie a Adulţilor 

 M A R T I E  2 0 1 2  N R .  1 ( 5 ) / 2 0 1 2  

Sistem naţional 
de dezvoltare a 

carierei 
profesioniştilor 

din educaţia 
adulţilor 

 
 

Pag. 1 

Profesionalizare 
şi identitate  
profesională 

 

Pag. 2 

Interviu 
Alexandru Bleau 

 
Pag. 2 

Interviu  
Diana Cătană 

 
Pag. 3 

Dezvoltarea 
competenţei “a 
învăţa cum să 

înveţi” de către 
formatorii din  

educaţia adulţilor  
 

 
 

Pag. 4 

Profesionalizarea 
formatorului din 
educaţia de bază 

a adulţilor 
 

Pag. 4 

Eveniment Pag. 4 
 

Informaţii  
Newsletter  

număr 2 (6)/2012 

Pag. 5 

Eveniment Pag. 5 

  

la fel ca pentru orice profesie (înţeleasă drept 
”o clasă de activităţi desfăşurate de indivizi şi 
grupuri”), câteva caracteristici sunt necesare:  
”cunoştinţe înalt specializate şi o metodologie 
specifică de aplicare a acestora în practică, 
aceasta din urmă solicitând iniţiativă şi 
creativitate; formare specializată cu o 
componentă practică însemnată; un statut 
social bine definit şi, implicit, recunoaşterea 
socială a monopolului în domeniul respectiv; 
un sistem propriu de valori, transmis prin 
formarea specializată şi respectarea unui cod 
deontologic specific; inserţia socială prin 
intermediul asociaţiilor şi organizaţiilor 
profesionale de "egali", care au drept de avizare 
asupra formării şi acreditării, garantează status-ul 
social, impun codurile etice specifice şi exercită 
controlul asupra practicii în domeniu pe baze 
profesionale; solidaritate de grup profesional şi 
ethos specific - rezultate din formarea comună, 
din aderenţa la teorii, doctrine şi metodologii 
comune, precum şi din apartenenţa la aceleaşi 
organizaţii profesionale” (Ș. Iosifescu, 
Profesionalizarea formatorului – repere necesare, 
în S. Sava (coord., 2007), Formatorul pentru 
adulţi – statut, roluri, competenţe, provocări; 
Volumul celei de-a doua Conferinţe naţionale 
de educaţie a adulţilor, Ed. Universității de 
Vest, Timișoara, p.45-54). 
     Am mai adăuga la aceste caracteristici şi 
existenţa unui sistem de formare iniţială şi 
continuă care să asigure cunoştinţe 
specializate şi metodologia specifică, respectiv 
existenţa unor trepte de avansare în cariera 
profesională, cu specificarea condiţiilor de 
acces  pent ru f iecare t reaptă de 
profesionalizare. Cu alte cuvinte, conturarea 
unui parcurs de carieră care să facă atractivă 
această profesie, să ofere perspectivele unei 
dezvoltări profesionale, cu recunoaşterea şi 
gratificarea expertizei şi a experienţei 
acumulate, dar şi cu oferirea oportunităţilor de 
a acumula, prin perfecţionare profesională, a 
unor cunoştinţe, deprinderi şi competenţe mai 
avansate.  
     Dacă pentru cadrele didactice din 
învăţământul preuniversitar aceste condiţii sunt 
asigurate, ei având reglementate treptele de 
avansare în carieră şi de a se pregăti pentru a 
accede la un nivel superior, pentru practicienii 
din ECA este exclusiv un efort personal, 
discontinuu, fără garanţia recunoaşterii lui 
decât prin demonstrarea explicită, în condiţii de 
muncă, dacă această oportunitate apare, toţi 
numindu-se ”experţi”, fără vreo diferenţiere sau 
protecţie a practicienilor şi a cursanţilor în faţa 
unor ”neaveniţi” care degradează imaginea 
profesională. 
     IREA, împreună cu MECTS, Departamentul 
de Ştiinţele educaţiei de la Universitatea din 
Bucureşti şi cu Observatorul pentru 

Sistem naţional de dezvoltare a carierei profesioniştilor din educaţia adulţilor 



 
 

                             

Dicţionar enciclopedic de 
educaţie a adulţilor 

Laurenţiu Şoitu (coordonator) 
Aparitie: 26.01.2012          

P A G . 2  

Dicţionarul Enciclopedic de 
Educaţie a Adulţilor (DEEA) este 
primul de acest gen apărut în 
România pe domeniul educaţiei 
adulţilor. Volumul reuneşte 
definiţii, practici şi paradigme ale 
domeniului, noţiuni comune dar 
şi distinctive şi individualizante 
ale educaţiei adulţilor cuprinzând 
nume marcante ale domeniului 
la nivel naţional precum:  Spiru 
Haret, Dimitrie Gusti, Ioan 
Cerghit, Dimitrie Cantemir, Ioan 
Jinga, etc.  
 

 N E W S L E T T E R         

Interviu cu dl. Alexandru Bleau, trainer, susţinând cursuri în domeniul IT, Soft Skills, 
reţele sociale şi mecanici de joc pentru jocuri sociale sau aplicate în companii  

       Consideri necesar un sistem de 
dezvoltare professională continuă pentru 
profesioniştii din educaţia adulţilor cu 
trepte şi modalităţi de evoluţie în carieră? 
 
A.B. Da. La fel cum în alte domenii există 
nivele de pregatire sau informaţii/tehnologii 
noi pe care trebuie să le înţelegi sau să le 
înveţi pentru a fi competitiv, ar trebui să 
existe (şi sunt, într-o oarecare măsură) şi pe 
partea de formare. Nu ştiu însă dacă aş 
concretiza acest proces în trepte sau etape 
clare, cel puţin nu pe partea de conţinut şi 
idei. Spun asta pentru că există diferenţe 
mici şi mari atât la capitolul traineri şi 
training-uri ţinute cât şi la cursanţii pe care îi 
ai.  
 
Este necesară o formare profesională 
diferenţiată în functie de domeniul în care 

aceştia activează? (ex. impactul TIC în 
educatie, educaţia de bază a adulţilor, 
educaţia pentru timpul liber, educaţia 
pentru cetăţenie democratică, etc.) 
 
A.B. Este necesar şi asa se şi întâmplă. 
Ar fi interesant de văzut ce s-ar întâmpla 
dacă aş ţine un training de motivare 
folosind metodele de training de la un 
curs tehnic.   
 
Consideri că ar fi utilă o asociaţie 
profesională a formatorilor pentru 
adulţi ( a trainerilor)? 
A.B. Ar fi utilă o formă de organizare. 
Daca această formă înseamnă o 
asociaţie, nu ştiu. De obicei pornind de la 
ceva informal se ajunge mult mai natural 
şi organic la modul formal de organizare. 
Cu alte cuvinte, important este să ne 
întâlnim şi să găsim împreună modalităţi 

prin care noi să evoluăm ca formatori, nu 
neapărat ce nume dăm grupului.  
 
Alex Bleau lucrează de peste 5 ani ca 
trainer, timp în care a livrat cursuri de 
ECDL, Social Media şi soft skills. 
A co-organizat în Timişoara două 
evenimente cu şi despre reţele sociale, 
Tweetmeet şi SocialSpark, si un 
eveniment dedicat antrepenorilor din 
vestul ţării, Startupdays. A creat si 
administrează un newsletter care apare 
lunar şi în care sunt prezentate toate 
ofertele de training din Timişoara. 
Newsletter-ul, lansat în februarie 2012, 
are peste 500 de abonaţi şi poate fi 
a c c e s a t  l a  a d r e s a 
www.trainingtimisoara.alexbleau.ro  
 

  Interviu realizat de  
Cătălin Martin 

      Educaţia adulţilor constituie un 
domeniu care condensează numeroase 
cercetări menite să ofere răspunsuri şi soluţii 
referitoare la optimizarea sa. Una dintre 
problemele cele mai importante priveşte 
profesionalizarea activităţii educaţionale. 

  Pentru profesionalizarea activităţilor 
din sfera educaţiei adulţilor trebuie 
îndeplinite câteva premize. În primul rând, 
este vorba de constituirea unui câmp 
specific, care să aibă o recunoaştere 
socială. Este ceea ce putem numi 
legitimarea sa socială. În al doilea rând, 
acest câmp trebuie să fie un câmp 
profesionalizat, să fie recunoscut ca un 
câmp de activitate care impune un tip de 
formare profesionalizată. La aceste premize 
putem adăuga necesitatea instituţionalizării 
acestui câmp, în sensul de structurare a 
activităţilor în raport cu variabile cum ar fi 
scopuri şi obiective, conţinuturi adecvate 
diferitelor tipuri de domenii ale educaţiei 
adulţilor, modaliatăti de realizare, şi nu în 
ultimul rând, definirea clară a unui profil de 
competenţe necesare formatorilor (celor 
care susţin activităţile cu adulţii). 

Putem admite ca există deja un câmp 
educaţional specific, dar ne putem întreba 
care este gradul său de profesionalizare? 
Educaţia adulţilor este recunoscută ca un 
domeniu socialmente necesar dar, după 
opinia mea, există un decalaj între acest 

câmp social şi profesionalizarea lui. Pentru 
ca un câmp social de activitate să fie 
recunoscut ca un câmp profesional se 
impune, între altele, ca el să fie populat de 
profesionişti. Altfel spus, trebuie definită 
identitatea socială şi profesională a 
formatorului pentru adulţi. Pentru a impune o 
profesie într-un câmp social este necesar să 
definim condiţiile recunoaşterii sale sociale. 

 Personal, cred că s-au făcut paşi 
importanţi în această privinţă, nu doar pe 
plan internaţional ci şi pe plan naţional.  

 Există însă aspecte care ar trebui să-şi 
găsească răspunsuri corespunzatoare. Unul 
dintre aceste aspecte este ceea ce aş numi 
“şcolarizarea” (sau contaminarea şcolara) a 
câmpului educaţiei adulţilor. Acest fapt se 
datorează mai multor factori, printre care 
recrutarea formatorilor, care provin, cel mai 
adesea, din rândul cadrelor didactice. În 
consecinţă, multe dintre modalităţile utilizate 
ignoră specificul vârstei adulte, atât din 
punct de vedere al învăţării, cât şi al 
statutului socio-profesional al adultului. De 
aceea, identitatea formatorului pentru adulţi 
este lipsită, adesea, de specificitate. La 
acest lucru contribuie şi cvasiabsenţa 
institutionalizării pregătirii viitorilor formatori. 
Profesionalizarea unei activităţi trebuie 
susţinută de instituţii profesionalizate. 

 Personal, cred că formatorul pentru 
adulţi trebuie să fie, în acelaşi timp, şi expert 

şi reflexiv. Aş spune că reflexivitatea este 
prioritară în raport cu expertiza, având în 
vedere specificitatea adultului şi nevoia lui 
de a reflecta asupra propriei experienţe, de 
a fi sprijinit să o structureze sub forma unor 
practici acţionale fundamentate pe o 
cunoaştere teoretică. Formatorul trebuie să 
fie un practician reflexiv, care să se ocupe 
şi de problemele personale ale adultului în 
stagiu de formare, să îl ajute să reflecteze 
retrospectiv şi prospectiv asupra propriei 
activităţi şi experienţe. Formatorul trebuie 
să fie în stare să folosească practici de 
consi liere reflexivă şi coaching. 
Reflexivitatea are avantajul de a pune în  
relaţie expertiza profesională cu practica 
reflexivă. Reflexivitatea formatorului trebuie 
să genereze  şi reflexivitatea adultului.   

  Un obstacol important îl constituie şi 
lipsa de omogenitate a domeniului 
educaţiei adulţilor, un domeniu mozaicat, 
în care sunt prezente, uneori, activităţi 
nespecifice, realizate prin modalităţi 
empirice, cu “formatori” recrutaţi adhoc. 
Fapt care compromite ideea unor activităţi 
profesionalizate şi a unei identităţi 
profesionale a domeniului şi a celor care îşi 
desfăşoară activitatea aici.  

 
Prof.univ.dr. Emil Paun  

Profesionalizare şi identitate profesională 

Formatorul pentru adulţi—
Statut, Roluri, Competenţe, 

Provocări 
S. Sava (coordonator) 

Ed. Universităţii de Vest 
Timişoara 2007 

 
Formatorul pentru adulţi—
Statut, Roluri, Competenţe, 
Provocări este volumul  celei 
de-a doua conferinţe  naţionale 
de educaţie a adulţilor, 
organizată de către IREA, 
co n s t i t u i n d u - se  ca  u n 
eveniment de referinţă în 
domeniul educaţiei adulţilor. 
Volumul cuprinde lucrări pe 
temele -  profilului formatorului, 
certificarea şi recunoaşterea 
competenţelor, dimensiuni ale 
educaţiei adulţilor, etc. 
  

Andreea Siliman 
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Care este părerea dv. cu privire la 
atractivitatea profesiei de formator? 

D.C. Există multe contexte favorabile pentru 

formatori în ultimii ani, cum sunt oportunităţile 

remunerate din proiecte europene sau 

oportunităţile de voluntariat/ contribuţie tot mai 

numeroase. Tind să cred că mai degrabă 

ocupaţia de formator decât profesia de 

formator e tot mai atractivă (de exemplu 

pentru consultanţi, experţi, manageri care se 
dezvoltă ca formatori, ca o completare la 

activitatea de bază). 
Ce parere aveţi despre noile reglementări 
cu privire la locul pe care îl ocupă în COR 
formatorul începând cu 1 ianuarie 2012? 

D.C. Cea mai importantă modificare adusă de 

noul COR (ISCO 08) mi se pare că e cea 

referitoare la încadrarea formatorului în grupa 

de bază 2424 – Specialişti în formarea şi 

dezvoltarea personalului şi definirea unei 

grupe separate de specialişti în acest 

domeniu. În vechiul COR (ISCO 88) 

formatorul era încadrat într-o grupă comună 

pentru resurse umane şi training, în care 

marea majoritate erau ocupaţii din domeniul 

resurse umane. Mi se pare un pas important 

pentru recunoaşterea profesiei.   
Ce părere aveţi cu privire la participarea 
adulţilor la formare, din perspectiva 
formatorului? 

D.C. Deşi încă suntem foarte departe de 

media europeană, în ultimii doi ani observ o 

creştere a participării adulţilor la activităţile de 

formare pe tot parcursul vieţii, mai ales din 
două surse: pe de o parte prin proiecte 

(fonduri europene, activităţi pe bază de 

voluntariat) şi pe de alta din bugete proprii 

(până acum doi-trei ani majoritatea 

programelor de formare erau finanţate de 

angajatori).       
Este necesară o formare profesională 
diferenţiată în funcţie de domeniul în care 

                    INTERVIU
 

aceştia activează? (ex. Educaţia de bază a 
adulţilor, educaţia pentru timpul liber, 
educaţia pentru cetăţenie democratică, etc.) 

D.C. Cred că e similar cu pregătirea formală: 

un profesor de geografie trebuie să ştie atât 

proces (pedagogie, metodică) cât şi conţinut 

(geografie). Cred că e responsabilitatea fiecărui 

formator să îşi dezvolte continuu atât 

cunoştinţele şi abilităţile de proces, cât şi cele 

pentru conţinutul specific pe care îl livrează.  
Consideraţi că ar fi utilă o asociaţie 
profesională a formatorilor pentru adulţi? 

D.C. Pentru a putea fi utilă o astfel de asociaţie 

trebuie să fie întâi recunoscută. Din păcate în 

ultimii 10 ani am văzut eşuând mai multe 

demersuri de a constitui o astfel de asociaţie 

profesională. Cauzele eşecurilor cred că sunt 

legate în principal de recunoaştere – există 

câteva zeci de mii de formatori certificaţi la 

nivel naţional şi câteva mii de furnizori de 

training cu forme de organizare, resurse şi 

nevoi foarte diferite (de la companii foarte mari 

până la ONG-uri, firme mici şi freelanceri), iar 

nici una dintre iniţiativele de până acum nu a 

reuşit să propună o formă de asociere care să 

fie recunoscută de toate aceste categorii. 
Ca moderatoare a Trainer’s Corner ce 
părere aveţi despre nivelul profesionalizării 
formatorilor din România? 

D.C. În ultimii ani am fost în multe conversaţii 

pe această temă, atât via blogul Trainer’s 

Corner, cât şi în multe alte contexte cu traineri 

şi furnizori de training care îşi publică 

evenimentele de învăţare în portalul 
formare.info, absolvenţi ai programului de 

formare de formatori de la Institutul Român de 

Training, colegi şi prieteni traineri din 

comunităţile Training Cafe, roPot şi Bootcamp, 

colegi în grupul de lucru AEV 2011pentru 

recunoaşterea competenţelor dobândite în 

context non-formal, studenţi la Masterul de 

Formare de Formatori din Bucureşti, conversaţii 

informale cu prieteni traineri. O constantă a 

acestor conversaţii a fost preocuparea pentru 

dezvoltarea constantă ca traineri / facilitatori / 

gazde de evenimente de învăţare, schimbul de 

resurse, împărtăţirea de experienţe. Deşi nu 

am date statistice (în condiţiile în care sunt 

câteva zeci de mii de formatori în România) 

înclin să cred că nivelul profesionalizării este în 

creştere faţă de acum 2-3 ani. Un rol important 

în acest sens cred că l-a jucat şi reducerea 
bugetelor de training în 2009-2010 şi creşterea 

concurenţei pe piaţa de training.  
Din  experienţa moderării de până acum a 
Trainer’s Corner, care sunt subiectele care ii 
preocupa cel mai mult pe formatori? 

D.C. De la formatorii în primii ani de carieră 

Interviu cu dna. Diana Cătană, moderator Trainer’s Corner şi Coordonator program Formare de 
Formatori în cadrul Institutului Român de Training 

primim foarte multe întrebări despre oportunităţi de practică 

şi dezvoltare (voluntariat, internship-uri, locuri de muncă 

pentru formatori la început de drum). De la formatorii cu 

experienţă primim mai ales întrebări şi comentarii despre 

metodologia de autorizare, aspecte juridice şi fiscale, 

oportunităţi de finanţare pentru proiecte de training.     
Ce reprezinta Trainer’s Corner şi câţi formatori reuneşte 
această comunitate? 

D.C. Trainer’s Corner e un proiect online pornit acum 4 ani 

împreună cu câîiva colegi traineri din dorinţa de a pune la un 

loc informaţii şi resurse din domeniul formării şi este în 

continuare mai mult o platformă de informaţii şi resurse 

decât o comunitate. Deşi există câteva mii de cititori în 
fiecare lună, aceştia vin pentru informaţii sau resurse (lucru 

evident din căutările cele mai frecvente) şi pentru a pune 

întrebări pe diverse teme care au legătură cu formarea. Cred 

că pentru dezvoltarea unei comunităţi online e nevoie de 

gazde / creatori de cadru care să propună contexte în care 

cititorii pot contribui şi împărtăşi mai mult. Mulţumesc de 

întrebare, mă lasă cu un subiect bun de gândire pe tema 

platformă versus comunitate şi dezvoltarea Trainer’s Corner. 

 

Diana Cătană este trainer şi coordonator program Formare 

de Formatori în cadrul Institutului Român de Training 

(Bucureşti) din anul 2002, iar de 4 ani este coordonator şi 

moderator al portalului formare.info şi al blogului Trainer’s 

Corner. 
Interviu realizat de  

Andreea Siliman 
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Dezvoltarea competenţei “a învăţa cum să înveţi” de către formatorii din educaţia adulţilor 
Profesionalizarea formatorului de adulţi 

devine din ce în ce mai mult o problematică 
stringentă şi controversată a societăţii de 
astăzi. Sistemul actual de profesionalizare 
este fragmentat de mecanisme incoerente şi 
rudimentare care se răsfrâng asupra calităţii 
formării adulţilor. Astfel în practică formato-
rul ajunge să se diferenţieze nu doar prin 
background-ul experienţial ci si prin proce-
sul, durata şi conţinutul formării care au un 
impact semnificativ asupra abordării 
diversităţii de grupuri ţintă. 

Rolul formatorului este indiferent de aces-
te considerente, de a răspunde prin interme-
diul programelor/ ofertelor de formare nevoi-
lor identificate ale unui anumit grup ţintă. 
Formatorul va urmări facilitarea situaţiilor de 
învăţare structurate şi adaptate în funcţie de 
particularităţile adultului cursant precum şi 
transversal influenţarea atitudinii acestuia 

faţă de învăţare şi conţinutul propus pentru a 
asigura calitatea demersului educativ prin dezvol-
tarea competenţei de “a învăţa cum să înveţi”. 

În documentele de politică europeană (Lisabona 
2000, Key competences 2008, Memorandum 
2000) Sunt specificate competenţele necesare 
adultului pentru raportarea adecvată la contextul 
schimbător al societăţii de astăzi. Astfel transver-
sal, formatorii pot urmări dezvoltarea competenţei 
a învăţa cum să înveţi ca premisă a modificării, 
influenţării pozitive a adultului cu privire la situaţiile 
de învăţare. 

Practica arată că în prezent s-au realizat 
iniţiative privind dezvoltarea competenţei a învăţa 
să înveţi în contexte formale (ex.:cursuri de Meto-
de şi tehnici de învăţare eficientă, consilierea 
educaţională), non-formale (ex.: cursuri de mana-
gement al timpului) dar şi informale (studiu indivi-
dual, aplicarea unor chestionare pentru stilul de 
învăţare) însă ceea ce s-a dezvoltat trebuie prelu-

crat şi adaptat într-o viziune integralistă iar nu 
disparată sub formă de cursuri bazate pe una 
sau mai multe componente ale competenţei. 

Proiectul LeWel_Up! - Învată pentru 
îmbunătăţirea vieţii şi a muncii! urmăreşte să 
răspundă acestei nevoi de a învăţa să înveţi 
pentru un grup ţintă vulnerabil – cel al persoa-
nelor cu o pregătire scăzută, al migranţilor şi al 
şomerilor de termen lung abilitându-l să devină 
capabil să se adapteze noilor contexte precum 
şi să îşi îmbunătăţească condiţiile de viaţă. 
Formatorii de adulţi vizaţi în acest proiect vor fi 
implicaţi activ în dezbateri, în dezvoltarea 
conceptelor, a materialelor (manual, ghid şi 
jurnal de învăţare) precum şi în dezvoltarea 
cursului pentru această competenţă -realizându
-se astfel un pachet complet, integral care să 
sprijine învăţarea la vârstă adultă pe termen 
lung.                   

Odaleea Ciobanu 
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Profesionalizarea formatorului din educaţia de bază a adulţilor 
IR EA d e r u le a z ă  p r o ie c tu l  B ASK ET - 

Profesionalizarea formatorului din educaţia de bază, 
proiect finanţat în cadrul programului Grundtvig, 
acţiunea Parteneriate de Învăţare.  Parteneriatul 
BASKET se axează pe diferite aspecte ale dezvoltării 
profesionale a formatorilor din educaţia de bază a 
adulţilor în Europa.  

Prin competenţe de bază ne referim la citire, 
scriere, comunicare orală, matematică  şi competenţe 
digitale. Parteneriatul are ca scop principal investigarea 
strategiilor naţionale şi sistemelor pentru dezvoltarea 
profesională a formatorilor din educaţia de bază a 
adulţilor, cum ar fi calificările necesare pentru a fi 
formator în educaţia de bază, modele pentru furnizarea 
de formări şi conţinutul formării în diferite ţări.   

Acest demers a plecat de la premisa că este 
necesară pledarea pentru crearea unor modele şi 
sisteme de profesionalizare performante în ceea ce 
priveşte formatorul din educaţia de bază a adulţilor şi 
promovarea de asemenea a importanţei stabilirii a unor 
modele pentru furnizarea formării, precum şi 
concentrarea asupra modalităţii de a susţine şi motiva 
formatorii să participe la astfel de formări. 
Profesionalizarea formatorilor din educaţia de bază a 

adulţilor şi dezvoltarea de modele de bune practici 
pentru furnizarea trainingului va îmbunătăţi 
calitatea produsului final, şi anume furnizarea 
programelor de formare. 

Investigaţiile derulate pe parcursul celor doi 
ani de proiect vor avea ca rezultat principal un set 
de recomandări pentru viitoarele dezvoltări în 
domeniul formării profesionale a trainerilor din 
educaţia de  bază.   Recomandările vor trata 
diferite aspecte legate de dezvoltarea 
competenţelor de bază, precum şi politicile şi 
practicile în acest domeniu. Acest parteneriat va 
contribui la politicile naţionale şi europene prin 
intermediul cooperării cu European Basic Skills 
Network, EBSN, www.basicskills.eu .  

Problematica profesionalizării formatorilor din 
educaţia de bază a adulţilor va fi dezbătută pe larg 
în cadrul Conferinţei Anuale  EBSN, care va avea 
loc la Praga, în perioada 30 mai- 1 iunie 2012. 
Conferinţa va fi organizată în cooperare cu 
Comisia Europeană- Direcţia Educaţie şi Formare, 
şi Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului din 
Republica Cehă. Instituţiile membre EBSN 
consideră că este necesară asigurarea calităţii în 

ceea ce priveşte furnizarea trainingului pentru 
educaţia de bază, aceasta fiind o condiţie 
emergentă pentru dezvoltarea educaţiei 
adulţilor în Europa. Astfel, tema Conferinţei 
Anuale EBSN 2012 este   „Focus on basic skills 
teachers and trainers”, venind în sprijinul 
concretizării celei de-a doua priorităţi stabilite 
prin European Agenda on Adult Learning, 
aprobată prin rezoluţie a Consiliului Uniunii 
Europene la 17 noiembrie 2011, prioritate ce se 
concentrează pe îmbunătăţirea personalului din 
educaţia adulţilor, prin definirea profilelor de 
competenţe, stabilirea unor sisteme eficiente 
pentru formarea iniţială şi dezvoltarea 
profesională continuă, precum şi facilitarea 
mobilităţii profesorilor, formatorilor şi a altor 
categorii de personal implicat în educaţia 
adulţilor.  

Mai multe informaţii pot fi gasite pe site-ul 
proiectului http://basket.vox.no/  şi pe site-ul 
reţelei EBSN www.basicskills.eu .                           

 
Maria Ţoia  

Eveniment 
“Becoming assessor and validator of adult educators’ pedagogical competences” 

În cadrul proiectului Capitalizing on Validpack: going 
Europe wide (CAPIVAL) derulat de IREA în parteneriat cu 
instituţii din Franţa, Germania, Italia, Letonia, Portugalia, 
Olanda şi Spania va avea loc cursul european 
“Becoming assessor and validator of adult educa-
tors’ pedagogical competences”. 

Cursul (Nr. Ref. RO-2012-10-001) se va desfaşura la 
Universitatea Pierre  şi Marie Curie din Paris în perioada 
22—26 Octombrie 2012 şi este adresat tuturor celor care 

doresc să devină evaluatori de competenţe 
profesionale.  

De asemenea conferinţa finală a proiectului 
(RO-2012-110-001) pe tematica validării compe-
tenţelor profesionale va avea loc în aceeaşi 
locaţie în 25 Octombrie 2012.  

Evenimentele au fost indexate în Comenius 
and Grundtvig Training Database iar cei intere-
sati îşi pot depune candidatura la Agenţia Na-

ţională pentru a primi finanţare. Pentru infor-
maţii suplimentare accesaţi www.capival.eu 
sau Comenius and Grundtvig training data-
base. Termenul limită pentru depunerea aplica-
ţiilor este 30 aprilie 2012.   

 
 Andreea Siliman 
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Competențe de bază în societatea actuală este tematica următorului număr al newsletter-ului, dat fiind faptul că în prezent Europa numără peste 
80 de milioane de persoane cu un nivel scăzut al competenţelor de bază.  

Până în 2016, mai mult de 16 milioane de locuri de muncă vor necesita nivele avansate de pregătire (studii superioare), în timp ce cu 12 milioane 
mai puţine locuri de muncă vor necesita nivele de bază de pregătire. Astfel, vă invităm să participaţi activ la dezbaterea lansată pentru următorul număr, 
oferindu-ne părerile Dvs. cu privire la aspecte precum: 

  Care consideraţi că sunt măsurile care ar putea fi luate pentru ca persoanele care au doar abilităţi de bază să avanseze cu un pas în carieră? 
  Cum pot fi încurajaţi angajatorii să dezvolte competenţele de bază ale angajaţilor, acolo unde este cazul?  
  Cunoaşteţi programe de dezvoltare a competenţelor de bază oferite în România sau Europa? Puteţi da câteva exemple? 
Aşteptăm cu interes părerile Dvs. până la data de 1 iunie, la adresa de email  newsletter@irea.ro  sau pe Facebook www.facebook.com/irea.uvt. De 

asemenea, vă invităm să trimiteţi exemple care v-au atras atenţia cu referire la tema mai sus menţionată, care să devină exemple de bune practici, 
precum şi noutăţi sau informaţii relevante despre evenimente ce vizează diferite aspecte care au ca focus dezvoltarea competenţelor de bază a adulţilor. 
Este de dorit ca acestea să nu depăşească 200 de cuvinte. Pe lângă aceste contribuţii, aşteptăm din  partea dumneavoastră, pe aceleaşi adrese şi 
propuneri de tematici pentru numerele viitoare ale newsletter-ului IREA. Vă mulţumim! 

Cătălin Martin 

    În perioada 7—8 Decembrie la Thessaloniki , Grecia, va avea loc conferinţa 
Back to Work: A training course for employment counselors and 
guidance staff of returning migrants and unemployed organizată în cadrul 
proiectului    Counseling Returning Migrants and Unemployed—Back to Work 
de către IREA  în parteneriat cu instituţii din Bulgaria, Danemarca, Grecia, 
Germania şi UK. 
    Conferinţa este adresată celor care sunt interesaţi de problematici din 
domeniul validării competenţelor şi consilierea carierei. 
    Evenimentul a fost indexat în Comenius and Grundtvig Training database iar 
cei care doresc să participe îşi pot depune candidatura la Agenţiile naţionale. 
Pentru informaţii suplimentare vizitaţi site+ul proiectului www.backwork.eu 
sau accesaţi Comenius and Grundtvig Training Database. 

Andreea Siliman 

  
În numărul cu tematică generală 1/2011 al Revistei de știinţe 

ale educaţiei puteți găsi următoarele:  
 Reflecții disciplinare  
 Formarea cadrelor didactice 
  Validarea de competențe  
  Evenimente și recenzii de carte  

Numărul 2/2011 a avut ca tematică  
Tendințe și modele în didactică. 

 De asemenea, așteptăm contribuțiile 
dumneavoastră pentru numărul 1/2012 al 
revistei, care va avea tematică generală, pe adresa redacţiei 
resjournal@socio.uvt.ro, până la data de 15 mai 2012. 

Pent ru inf ormaţ i i  supl imentare puteţ i  accesa 
www.resjournal.uvt.ro 

 Liana Ercean                              

   Dragi cititori, 
 

Cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale, vă dorim sănătate şi împliniri, 
căldură sufletească şi multe bucurii atât pe plan personal, cât şi 

profesional!  

         

Revista de știinţe ale educaţiei  Eveniment  
Back to Work—A training course for employment 

counselors and guidance staff of returning migrants and 
unemployed 


