
Seria “{tiin\e ale educa\iei” 

   ISSN 1857-2103 
 

 269

DIDACTICA ADUL|ILOR 
 

 

 

DIMENSIUNEA POLITICĂ A CONCEPTULUI ŞI STRATEGIILOR DE EDUCAŢIE  

PE PARCURSUL VIEŢII 

Liliana POSŢAN  

Catedra Ştiinţe ale Educaţiei 
 
The article treats the political and strategic aspects of the concept of long life education, formulated by R.H. Dave in 

his book “The basements of permanent education” and in the Memorandum of the European Community Commission 
on life long education (2000). 

The concept policy and the strategies of the life long strategy have an international, national, sectorial, local, and 
personal dimension. These dimensions do not develop uniformly. On one hand, at the international and local levels such 
phenomena like globalization and human resources concept can stimulate the development of conceptual and operatio-
nal frame, on the other hand, at the national and sectorial levels strategies can be developed, but they lack the institutio-
nal frame and the mechanism to stimulate the adults’ participation in training activities.  

 
 
Educaţia permanentă, ca un „concept esenţial” şi „principiu călăuzitor”, apare drept o reinterpretare a 

educaţiei care integrează într-o concepţie generală înţelegerile şi experienţele parţiale, obţinute treptat prin 
rezolvarea problemelor educaţionale specifice. Învăţământul este văzut ca un proces continuu, dirijat de scopul 
precumpănitor al îmbunătăţirii calităţii vieţii. El se desfăşoară în multiple forme complementare, de natură 
atât secvenţială, cât şi paralelă. Individul se află întotdeauna în centrul acestui proces. Toate celelalte com-
ponente ale acţiunii pedagogice ar trebui să se unească pentru a dezvolta capacitatea individului de autoînvă-
ţare [1, p.11]. Individul şi autoînvăţarea sunt două premise esenţiale pentru delimitarea educaţiei pe parcur-
sul vieţii ca noţiune distinctă în cadrul conceptului mai larg de educaţie permanentă. 

În aspect logico-istoric, evoluţia terminologică şi a cadrului normativ-reglator denotă tendinţe de dezvol-
tare a conceptului de la educaţia adulţilor spre învăţarea pentru toţi şi învăţământul continuu (Recomandări 
privind dezvoltarea educaţiei adulţilor // Conferinţa generală a ONU pentru întrebările educaţiei, ştiinţei şi 
culturii, 26 noiembrie 1976; Memorandum asupra învăţământului continuu // Comisia Comunităţii Europene, 
30 octombrie 2000). 

Doctrina educaţiei permanente a fost formulată în primul sfert al secolului XX în celebrul Memorandum 
ataşat raportului Comitetului pentru Educaţia Adulţilor din Anglia (Final Report of the Ministry of Recons-
truction, Adult Education Committee, London, 1919). În acest raport, un organism autorizat, cuprinzând 
specialişti în domeniul educaţiei adulţilor, a subliniat faptul că „Educaţia adulţilor nu este un lux pentru un 
grup limitat, format exclusiv din indivizi selectaţi în mod special, ci o parte integrantă a vieţii sociale. Din 
acest motiv, educaţia adulţilor trebuie să fie accesibilă pentru toţi, cât şi permanentă” [1, p.71]. 

Conceptul de educaţie permanentă s-a impus prin anii 1960 sub impulsul organizaţiilor internaţionale ca 
UNESCO şi Consiliul Europei, interesate să difuzeze ideea oferirii de şanse egale de dezvoltare generală 
pentru fiecare individ de-a lungul întregii sale vieţi şi în toate domeniile, cu scopul de a participa plenar la 
dezvoltarea societăţii. Formalizată sub auspiciul acestor foruri internaţionale, expansiunea topicii educaţiei 
permanente se explică prin mai multe raţiuni de natură socială şi economică: 

- creşterea fără precedent a schimbărilor legate de viaţă; 
- creşterea ratei participării femeilor la activităţile productive şi impunerea unei noi diviziuni a activită-

ţilor pe principiul egalităţii şi complementarităţii între sexe; 
- extinderea folosirii tehnologiilor în muncă şi gospodărie, ceea ce implică noi cunoştinţe şi competenţe; 
- dezvoltarea economiei informatizate, ceea ce impune o transformare a abilităţilor în producţie, comerţ etc.; 
- impunerea şi extinderea fenomenului „vârstei a treia”, datorită faptului că populaţia cu vârsta de peste 

65 de ani creşte ca pondere, ceea ce face ca cererea de învăţare postiniţială să sporească. 



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  

Revist= [tiin\ific= a Universit=\ii de Stat din Moldova, 2007, nr.9 
 

 270

Caracteristicile conceptului de educaţie permanentă (educaţie pe parcursul vieţii – lifelong education – formulă 
utilizată în textul original şi cel mai frecvent în sursele anglofone) au fost formulate de Dave în lucrarea 
„Educaţia permanentă şi curriculumul şcolar” (Lifelong Education and School Curriculum, 1973) [1, p.65-66]: 

• Cei trei termeni fundamentali pe care se bazează semnificaţia conceptului sunt: viaţa, durata vieţii şi 
educaţia. Conotaţiile acordate acestor termeni şi interpretarea dată lor determină în mare măsură domeniul şi 
semnificaţia educaţiei permanente (semnificaţia şi modalitatea operaţională). 

• Educaţia nu se termină la sfârşitul şcolarizării instituţionalizate, ci este un proces continuu, permanent. 
Educaţia permanentă continuă întreaga durată de viaţă a unui individ. 

• Educaţia permanentă nu se limitează doar la educaţia adulţilor, ci cuprinde şi unifică toate stadiile edu-
caţiei: preşcolar, primar, secundar etc. Astfel, ea caută să abordeze educaţia în totalitatea ei. 

• Educaţia permanentă include modelele de educaţie formală, nonformală şi informală.  
• Familia joacă cel mai subtil şi crucial rol în iniţierea procesului de învăţare permanentă.  
Deţinerea acestui rol continuă pe întreaga durată de viaţă a unui individ, printr-un proces de învăţare în 

cadrul familiei. 
• Comunitatea, de asemenea, joacă un rol important în sistemul educaţiei permanente, chiar din momen-

tul în care se stabilesc primele interacţiuni ale copilului cu aceasta, funcţia ei educativă continuând pe parcur-
sul întregii vieţi atât în domeniul profesional, cât şi în cel general. 

• Instituţiile educaţionale (şcolile, universităţile şi centrele de instruire) sunt, desigur, importante, dar 
numai ca unul dintre factorii educaţiei permanente. Ele nu mai deţin monopolul asupra educaţiei şi nu mai 
pot exista izolat de alţi factori educativi din societate. 

• Educaţia permanentă urmăreşte continuitatea şi articularea de-a lungul dimensiunii ei verticale sau 
longitudinale (articulare verticală). 

• Educaţia permanentă urmăreşte, de asemenea, integrarea la nivelul dimensiunilor ei orizontale şi de 
profunzime pentru fiecare stadiu al vieţii (integrare orizontală). 

• În opoziţie cu formele de elită ale educaţiei, educaţia permanentă are un caracter universal. Ea repre-
zintă democratizarea educaţiei. 

• Educaţia permanentă se caracterizează prin flexibilitate şi diversitate în conţinut, instrumente şi tehnici 
de învăţare, timp de învăţare. 

• Educaţia permanentă reprezintă o abordare dinamică a educaţiei care permite adaptarea materialelor şi 
a mijloacelor de învăţare la noile condiţii impuse de dezvoltare. 

• Educaţia permanentă permite modelele şi formele alternative de însuşire a educaţiei. 
• Educaţia permanentă are două mari componente: generală şi profesională. Aceste componente nu sunt 

complet diferite una de alta, ci, prin natura lor, interrelaţionează şi interacţionează. 
• Funcţiile adaptative şi inovatoare ale individului şi ale societăţii sunt desăvârşite prin educaţia permanentă. 
• Educaţia permanentă îndeplineşte şi o funcţie corectivă: ea se ocupă de deficienţele sistemului existent 

de educaţie. 
• Scopul final al educaţiei permanente este de a menţine şi a îmbunătăţi calitatea vieţii. 
• Există trei condiţii preliminare pentru educaţia permanentă: oportunitate, motivaţie şi educabilitate. 
• Educaţia permanentă este un principiu organizator pentru toate tipurile de educaţie. 
• La nivel operaţional, educaţia permanentă furnizează un sistem integral pentru toate tipurile de educaţie. 

Se consideră că acest concept are un „caracter nomad”, identificat în următoarele componente doctrinale 
şi tematice. El propune:  

- ideea de schimbare şi mutaţie în lumea contemporană, ceea ce înseamnă redefinirea obiectivelor fun-
damentale ale educaţiei; 

- asigurarea că sistemele şcolare tradiţionale sunt insuficiente, ceea ce presupune o regândire a strategiei 
în educaţia permanentă. 

În ultima perioadă, conceptul a fost supus unei reexaminări critice (Forguin, 2002; Maubant, 2004). Noua 
perspectivă de analiză a conceptului ar fi accentuarea pertinenţei culturale, dezvoltării umane, libertăţii per-
sonale, egalităţii sociale şi a productivităţii.  

Un aspect important al conceptului educaţiei pe parcursul vieţii îl constituie caracterul interdisciplinar la 
nivelul ştiinţelor educaţiei. Cel puţin, pe segmentul educaţiei adulţilor înregistrăm astăzi trei domenii ştiin-
ţifice: pedagogia, teoria educaţiei adulţilor şi andragogia.  
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La nivelul unui concept pedagogic fundamental, definirea educaţiei permanente presupune delimitarea 
domeniului de referinţă şi a semnificaţiei sale strategice [2, p.120-121]. Elementele referenţiale şi strategice: 
1) întreaga durată a vieţii unui individ; 2) activitatea de formare–dezvoltare a personalităţii; 3) nivelul func-
ţional, structural şi operaţional al educaţiei permanente conferă conceptului mai multe valenţe simultane: 

- concept pedagogic fundamental; 
- concept pedagogic operaţional; 
- principiu pedagogic; 
- o orientare la nivel de politică a educaţiei.  
Din punctul de vedere al teoriei educaţiei adulţilor, sistemul educaţional pentru adulţi este examinat ca un 

institut sociocultural. Iar din punct de vedere andragogic, accentul este plasat pe relaţia adultului cu un con-
ţinut pasibil însuşirii, învăţării. Deci, andragogic vorbind, strategiile educaţionale trebuie să abordeze adulţia 
ca o calitate ce determină structura şi conţinutul cerinţelor (nevoilor) educaţionale.  

Polisemia valenţelor determină asigurarea strategică a conceptului la nivel de politici în domeniul dezvol-
tării resurselor umane sau politici social-economice şi politici educaţionale. 

Strategiile învăţării în concepţia educaţiei pe parcursul vieţii sunt (Pavel Mureşan): 
- alternante, între învăţare şi muncă, învăţare şi timp liber, învăţare şi creaţie; 
- ciclice (recurente) faţă de programele şcolare anterioare, mai ales, în domeniul perfecţionării profesio-

nale continue; 
- istorice şi viitorologice, în sensul de a urmări perfecţionarea activităţilor educaţionale prin respectarea 

tradiţiilor progresiste naţionale şi din perspectiva viitorului. 
Conceptul de educaţie permanentă dezvoltă şi strategii corespunzătoare pentru fiecare categorie de indi-

vizi şi pentru fiecare moment al parcursului individual: 
- învăţarea formală este rezervată instituţiilor abilitate să confere cunoaştere de bază şi calificări sancţio-

nate prin diplome şi certificate; 
- învăţarea nonformală o completează pe cea formală (uneori are un caracter complementar) şi este ofe-

rită fie la locul de muncă, fie de instituţii sau organizaţii ale societăţii civile; 
- învăţarea informală este oferta contextului social şi cultural exprimată prin mijloacele de informare în 

masă sau prin vocile unor reprezentanţi de marcă ai câmpului social, contribuind la şlefuirea personalităţii 
indivizilor. 

Mandatul de a implementa învăţarea continuă pentru toţi aparţine astăzi Memorandumului privind învă-
ţarea de-a lungul întregii vieţi (2000). El conţine şase mesaje-cheie care sugerează că o strategie coerentă şi 
comprehensivă de învăţare permanentă pentru Europa trebuie să asigure [3]: 

- garantarea accesului universal şi continuu la învăţare în scopul dobândirii şi reînnoirii capacităţilor ne-
cesare pentru o participare susţinută într-o societate cognitivă; 

- creşterea esenţială a nivelului investiţiilor în resursele umane pentru a oferi prioritate celei mai impor-
tante valori a Europei cetăţenilor săi; 

- dezvoltarea efectivă a metodelor de predare şi învăţare şi încurajarea situaţiilor care asigură continuumul 
învăţării permanente; 

- îmbunătăţirea semnificativă a modalităţilor în care participarea şi rezultatele învăţării sunt înţelese şi 
apreciate, cu precădere învăţarea nonformală şi informală; 

- asigurarea că oricine poate accesa cu uşurinţă informaţii şi sfaturi de bună calitate despre posibilităţile 
de învăţare, peste tot în Europa şi pe toată durata vieţii; 

- oferirea posibilităţilor de învăţare permanentă pentru cei care doresc să înveţe în propriile lor comuni-
tăţi, sprijinite prin facilităţi ICT, oriunde este nevoie. 

Pe lângă dimensiunea europeană, care rezidă în asigurarea fiecărui cetăţean european cu posibilitatea de 
a-şi dezvolta la maximum propriul potenţial, Memorandumul stabileşte, printre altele, dimensiunile axiolo-
gice ale educaţiei permanente: cetăţenia activă şi capacitatea de a asigura şi a păstra locul de muncă (ocuparea 
forţei de muncă) şi principiul dezvoltării strategiilor şi sistemelor naţionale de educaţie şi formare – contribu-
ţia şi angajamentul unei arii largi de actori sociali din toate domeniile vieţii sociale şi economice, incluzând 
partenerii sociali şi, nu în ultimul rând, eforturile indivizilor înşişi care, în ultimă instanţă, sunt responsabili 
de realizarea propriei învăţări [3, p.217-218]. 

Strategiile naţionale de punere în practică a conceptului de învăţare pe parcursul vieţii, susţinut la nivel 
european, trebuie să asigure: 
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- constituirea unei societăţi inclisive care să ofere posibilităţi egale de acces la învăţarea de calitate de-a 
lungul întregii vieţi a tuturor persoanelor, în care educaţia şi formarea să se bazeze prioritar pe nevoile şi 
cerinţele indivizilor; 

- adaptarea ofertei de educaţie şi formare, precum şi a modului în care este organizată munca plătită, 
astfel încât oamenii să poată participa  la învăţare pe toată durata vieţii  lor şi planifica de sine stătător felul 
în care să combine învăţătura cu munca şi viaţa de familie; 

- realizarea standardelor ridicate de educaţie şi calificare în toate sectoarele, astfel încât să se asigure o 
educaţie şi o formare de calitate superioară şi, în acelaşi timp, să se asigure corespunderea competenţelor 
(abilităţilor/însuşirilor şi cunoştinţelor) cu cerinţele în schimbare ale locurilor de muncă, ale organizării locu-
lui şi metodelor de muncă, ale ocupaţiilor; 

- încurajarea şi înzestrarea indivizilor cu competentele necesare pentru a participa mai activ în toate sfe-
rele vieţii publice moderne, în special în viaţa politică şi socială la toate nivelurile comunităţii, inclusiv la 
nivel european. 

Asigurarea conceptual-strategică a educaţiei permanente în Republica Moldova se realizează la nivel na-
ţional şi sectorial prin următoarele instrumente: 

- Concepţia dezvoltării învăţământului în Republica Moldova din 15.12.1994; 
- Concepţia privind orientarea, pregătirea şi instruirea profesională a resurselor umane din 19.06.2003; 
- Strategia Naţională „Educaţia pentru toţi”;  
- Strategia ocupării forţei de muncă în Republica Moldova din 15.05.2002. 
Trebuie să menţionăm că în ultima decadă învăţarea permanentă s-a situat printre priorităţile agendelor 

politice naţionale şi internaţionale. Anul European al Învăţării Permanente – 1996 a demonstrat cât de mult 
interes se manifestă pentru învăţarea de-a lungul vieţii la toate nivelurile şi a influenţat politicile internaţionale 
şi naţionale (Implementation, Results and Overall Assessment of the European Zear of Lifelong Learning (1996), 
Report from the Commission of the European Communities, COM (1999) 447 final, 15 September 1999). De 
aceea multe dintre demersurile privind educaţia pe parcursul vieţii sunt de sorginte social-economică.  

Aparatul ştiinţific al domeniului, mai cu seamă al învăţării la vârstele adulte, este mai puţin dezvoltat. Po-
liticile educaţionale, elaborate la nivelul Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova continuă 
să fie dominate de învăţarea formală. În această ordine de idei, pentru a dezvolta strategii comprehensive şi 
coerente de învăţare pe parcursul vieţii e necesar ca „diferite niveluri şi sectoare ale sistemelor de educaţie şi 
formare, inclusiv domeniile nonformale, să lucreze în strânsă legătură unele cu altele. O colaborare efectivă 
va însemna depăşirea eforturilor existente de a construi punţi şi căi de legătură între diferite componente ale 
sistemelor existente. A crea o reţea permanentă, centrată pe individ, introduce viziunea unei osmoze graduale 
între structurile de pregătire care sunt astăzi relativ deconectate unele de celelalte” (Responding to 
Challenges for European Universities, Implementing Changes in Institutional and Disciplinary Cooperation. 
F. 2000 European Higher Education Forum, EUGEN, Liege, July, 2000,13). Concepţia unei osmoze 
graduale introduce o dublă provocare: în primul rând, luarea în considerare a complementarităţii între 
învăţarea formală, nonformală şi informală; în al doilea rând, dezvoltarea unei reţele deschise de oportunităţi 
şi recunoaştere pentru toate cele trei forme de organizare a învăţării [3, p.225]. 

Astfel, politica conceptului şi strategiile de educaţie pe parcursul vieţii au dimensiune internaţională, naţio-
nală, sectorială, locală şi personală. Aceste dimensiuni nu se dezvoltă uniform. În timp ce la nivel internaţio-
nal şi local, fenomene ca globalizarea şi conceptul de resurse umane au impulsionat dezvoltarea cadrului 
conceptual şi operaţional, la nivel naţional şi sectorial se elaborează strategii, dar nu este asigurat cadrul 
instituţional şi mecanismul de stimulare a participării adulţilor la activităţile de formare.  

Dimensiunea personală se sprijină pe motivaţia adulţilor de a învăţa, formată în procesul practicilor ante-
rioare de învăţare, actualizată prin formaţiunile motivaţionale caracteristice adulţilor (succesul social sau 
economic, interesele profesionale, dezvoltarea personală) şi susţinută prin strategii de creştere şi dezvoltare a 
carierei profesionale, implicare şi participare în viaţa comunităţii şi altor grupuri sociale, cetăţenie activă etc. 

Prin natura lor, politica şi strategiile de educaţie pe parcursul vieţii comportă valenţe motivaţionale prin 
asigurarea cadrului favorabil pentru învăţare pe tot parcursul vieţii. Or, pentru adulţi, organizarea unor 
asemenea factori ca timpul, banii, responsabilităţile familiale, orarul activităţilor, recunoaşterea rezultatelor 
învăţării blochează sau stimulează motivaţia învăţării. 

Memorandumul asupra învăţării pe parcursul vieţii susţine aceste argumente ca reper metodologic pentru 
elaborarea politicilor şi strategiilor de învăţare pe parcursul vieţii din perspectiva învăţării la vârstele adulte. 
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„Educaţia generală de bază de mare calitate... constituie fundamentul esenţial al învăţării pe toată durata vie-
ţii. Educaţia de bază, urmată de educaţia şi formarea profesională iniţială, ar trebui să înzestreze toţi tinerii cu 
noile competenţe de bază cerute de o economie fondată pe cunoaştere. Totodată, trebuie să asigure că ei au 
„învăţat să înveţe” şi că au o atitudine pozitivă asupra învăţării... De asemenea, adulţii nu se vor simţi moti-
vaţi să ia parte la un proces de învăţare al cărui conţinut şi metode nu ţin cont de perspectivele lor culturale şi 
de experienţa lor de viaţă. Ei nu vor vrea să investească timp, efort şi bani într-o educaţie viitoare, dacă expe-
rienţa, cunoştinţele şi abilităţile pe care le-au dobândit nu sunt recunoscute într-un mod palpabil, fie pentru 
scopuri personale, fie pentru promovarea în muncă [3, p.221].  
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