INSTITUTUL DE TRAINING, STUDII ŞI CERCETĂRI TÂRGU MUREŞ

TENDINŢE ACTUALE ÎN FORMAREA
ADULŢILOR PARADIGME POSTMODERNE ÎN
CONTEXT EUROPEAN

Copyright © 2013, Editura Pro Universitaria
ITSC - Institutul de Training, Studii şi Cercetări Târgu Mureş
Toate drepturile asupra prezentei ediţii aparţin
ITSC - Institutul de Training, Studii şi Cercetări Târgu Mureş/ Editurii Pro Universitaria
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată fără acordul scris al
ITSC - Institutul de Training, Studii şi Cercetări Târgu Mureş/ Editurii Pro Universitaria
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Tendinţe actuale în formarea adulţilor : paradigme
postmoderne în context european / Institutul de Training,
Studii şi Cercetări Târgu Mureş şi Asociaţia Colfasa. Bucureşti : Pro Universitaria, 2013
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-661-4
331.36

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ
„FORMAREA ADULŢILOR – PARADIGME POSTMODERNE ÎN CONTEXT EUROPEAN”
6 – 8 noiembrie 2012 Târgu Mureş

TENDINŢE ACTUALE ÎN FORMAREA
ADULŢILOR PARADIGME POSTMODERNE ÎN
CONTEXT EUROPEAN

INSTITUTUL DE TRAINING, STUDII ŞI CERCETĂRI TÎRGU-MUREŞ

Cuprins:
Capitolul 1. Radu BĂLĂNEAN, Formarea adulţilor –
paradigme postmoderne în context European……………………………………… 7
Capitolul 2. Radu BĂLĂNEAN, Educaţia pentru sănătate şi
educaţia preventivă dintr-o perspectivă inter-, pluri- şi transdisciplinară
– o problemă de interes pentru formatori………………………………………….. 14
Capitolul 3. Sorin CRIŞAN, De la inegalitatea socială la egalitatea de șanse:
formarea profesională pe întreg parcursul vieţii…………………………………… 20
Capitolul 4. Ionela HORGA, Influenţarea motivaţiei adulţilor pentru
formare de-a lungul vieţii………………………………………………………….. 24
Capitolul 5. Mihai Bogdan LUPESCU, Creativitate, inovare şi formare
abilităţi “portabile”…………………………………………………………………. 28
Capitolul 6. Marius MILCU, Definirea calificărilor. Cadru european vs.
Cadru naţional? Obligaţii vs. Recomandări………………………….…………….. 36
Capitolul 7. Marius MILCU, Formarea în ştiinţele socio-umane.
Aplicaţii privind profesia de psiholog……………………………………………… 41
Capitolul 8. Ioan MILOŞAN, Formarea profesională a adulţilor în cadrul
programelor postuniversitare……………………………………………………….. 46
Capitolul 9. MUHORAY Robert, Oportunităţi, potenţial şi perspective
în “e-learning”……………………………………………………………………… 53
Capitolul 10. Georgeta PELCEA, Rolul Autoritații Naționale pentru Calificări
în dezvoltarea formării profesionale a adulților……………………………………. 58
Capitolul 11. Adrian RADA, Evaluarea de competențe în Romania: actualitate,
oportunitate și perspective. Evaluarea de competențe: oportunități și reglementări 64
Capitolul 12. Alexandru-Gabriel RADU, Strategia UE 2020  repere pentru
formarea profesională din România…………………………………………………70
Capitolul 13. Avram TRIPON, EFI-ROM, Metodă creativă originală
pentru formarea adulţilor…………………………………………………………… 80
Capitolul 14. Pedro VAZ SANTOS, Cunoaşterea este bunul nostrul
cel mai portabil…………………………………………………………………….. 92

Conferinţa Internaţională
„FORMAREA ADULŢILOR – PARADIGME POSTMODERNE ÎN CONTEXT EUROPEAN”
Tirgu Mureş, România, 6-8 noiembrie 2012

FORMAREA ADULŢILOR – PARADIGME POSTMODERNE
ÎN CONTEXT EUROPEAN
Radu BĂLĂNEAN,
Preşedinte, INSTITUTUL DE TRAINING, STUDII ŞI CERCETĂRI
radubalanean@gmail.com
Abstract: În societatea postmodernă concepte cum ar fi “societate educativă” sau “formarea pe
toată durata vieţii” sunt concepte care sunt permanent menţionate în strategiile de dezvoltare
durabilă. Trecerea de la paradigmele clasice la paradigmele moderne a fost un prim pas dar astăzi
abordarea educaţiei şi nu numai, prin prisma unor paradigme postmoderne devine o necesitate.
Mai mult paradigmele postmoderne nu mai reprezeintă un set de principii fixe ci ele comportă o
adaptare permanentă şi dinamică la evoluţia, transformările şi provocările societăţii care au uneori
o curbă exponenţială care reprezintă schimbările socio-economice, explozia informaţională şi
tehnologică.
Cuvinte cheie: inter-, pluri, şi transdisciplinaritate, societate educaţională, paradigme postmoderne
adaptativ-dinamice
1. INTRODUCERE.
Provocările societăţii post moderne sunt multiple pe de o parte explozia înformaţională şi
tehnologică, globalizarea, transformări rapide economice şi sociale, strategii de dezvoltare care
integrează conceptele de dezvoltare durabilă. Nu în ultimul rând înte multe alte provocări, România
se confruntă cu un context nou, cel european care pe de o parte presupune o competiţie cu state mult
mai dezvoltate economic, mult mai bine poziţionate în Uniunea Europeană dar se confruntă şi cu
multe reguli noi.
Provocările astăzi sunt în planurile multiple ale umanităţii şi ale planetei, indiferent de domeniu,
inevitabil comportă o abordare prin prisma unor pradigme noi. Dacă iniţial abordările clasice ale
unui subiect sau domeniu de studiu erau monodisciplinare, astăză o astfel de abordare este demult
depăşită. Cu câteva zeci de ani în urmă au apărul concepte cum ar fi abordările holistice care
presupuneau depăşirea abordării monodisciplinare printr-o abordare complexă dar acest termen a fost
utilizat mai mult în psihologie şi medicină deşi aparea şi în alte domenii cu sensul de abordare extină
dincolo de monodisciplinarittate. Holismul ca termen a fost ulterior adoptat în scolile spiritualiste
fiind oarecum compromis, astfel încât în lumea ştiinţifică de astăzi se utilizează tot mai mult termenii
de “multidisciplinaritate” şi “transdisciplinaritate”. Abordarea monodisciplinară fiind depăşită,
termenul de holism fiind oarecum compromis, termenii de “multidisciplinaritate” şi
“transdisciplinaritate” iar locul acestora şi treptat acesta se dezvoltă şi se rafinează trecâmd prin
diferite faze până la abordările de astăzi “Inter-, Pluri- şi Transdisciplinaritate”. Basarab Nicolescu
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(1999) tratează amplu transdisciplinaritatea şi o aprofundează dar în acelaşi timp atrage atenţia asupra
necesităţii luării în calcul a conceptului în întregul său: Inter-, Pluri- şi Transdisciplinaritate. Dacă
abordarea monodisciplinară devine săracă şi subiectivă privind obiectul sau domeniul de studiu
subiectiv numai prin prisma unei singure discipline, abordarea multidisciplinară sau transdisciplinară
cu toate că rezolvă depăşirea acestui stadiu vom constata că şi aceasta este insuficientă fiind necesă
depăşirea transcenderii prin mai multe discipline. Astfel pentru abordarea unui subiect sau domeniu
de studiu din perspectiva mai multor discipline apar două aspecte importante: spaţiul sau golul
existent între discipline şi necesitatea creării unui limbaj de comunicare între acestea. Crearea unui
limbaj de comunicare între discipline este necesar pentru a perminte accesul şi înţelegerea atât din
propria perspectivă cât şi din perspectiva disciplinei sau disciplinelor “partener”. Pentru a
completarea conceptului devine inevitabilă corelarea legăturilor directe şi indirecte între toate
disciplinele utilizate într-un anume subiect de studiu sau de abordare. (Bălănean & Coşa, 2011)
2. PARADIGME POSTMODERNE ÎN FORMAREA ADULŢILOR.
Atunci când discutăm de perioada post modernă tocmai datorită schimbărilor societăţii din punct de
vedere economic, social dar şi al conservării mediului şi resurselor, sub infuenţa acută a exploziei
informaţionale şi tehnologice devină necesară sau cel puţin deosebit de utilă abordarea postmodernă
adaptativ-dinamică dintr-o perspectivă Inter-, Pluri-, şi Transdisciplinară. Termenul aparent criptic
devine simplu dacă analizăm şi explicăm fiecare cuvânt în parte. Abordarea postmodernă se referă
simplu la perioada postmodernă în care ne aflăm. Adaptativ dinamic se referă la evoluţia
paradigmelor fixe cum ar fi cele clasice sau moderne la paradigme care se adaptează permanent şi
dinamic o data cu evoluţia societăţii în toate planurile ei. Perspectiva Inter-, Pluri-, şi
Transdisciplinară explicată în introducere se referă la evoluţia perspectivelor monodisciplinare la
perspective multidisciplinare ulterior creării limbajului comun şi acoperirii spaţiului dintre discipline.
În educaţie, Cucoş, C. (1998, citat de Bălănean, 2008) ne propune o paralelă între principiile
educaţionale clasice şi principiile educaţionale moderne. În educaţia adulţilor respectiv în formarea
profesioală este propusă o paralelă între principiile paradigmei educaţionale clasice şi principiile
paradigmei educaţionale moderne adaptate specificului acestui tip de educaţie şi segmentului de
vârstă căruia i se adresează. Mai jos redăm o succintă paralelă între paradigma clasică şi cea modernă
în formarea profesională (Bălănean & Coşa, 2012).
Accentul este pus pe conţinut, informaţii punctuale, definitive Vs Accentul este pus pe conexiunile
dintre informaţii, receptivitatea faţă de conceptele noi, necesitatea învăţării permanente; Accentul
pe gândire liniară, analitică Vs Îmbinarea strategiilor raţionale cu cele neliniare, bazate pe intuiţie;
Accentul cade pe randament, pe reuşită Vs Accentul este pus pe dezvoltarea celui care învaţă; A
învăţa este un rezultat Vs A învăţa este un proces; Accent pus pe memorare Vs Accentul pus pe
înţelegerea conceptelor, pe conexiunile dintre informaţii; Accent pus pe cantitatea de informaţii
predate Vs Accentul pus pe informaţia de sinteză, pe înţelegerea conceptelor şi relaţiei dintre ele;
Examene stresante, bazate pe elemente surpriza şi subiecte capcană, pe reproducerea unor cantităţi
mari de informaţii, pe reproducerea exactă a definiţiilor sau a unor pasaje de curs Vs Examenul se
desfăşoară într-o atmosferă relaxată, instrumentele de examen sunt concepute conştient de faptul că
înţelegerea informaţiilor depinde de calitatea cursului. Parte a examenului se realizează prin proiecte
pe parcurs; Rezultatele examenelor depind în mare măsură de hazard şi de emotivitatea cursanţilor
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Vs Sunt eliminate elementele capcană. Se utilizează instrumente care atenuează emotivitatea şi
hazardul; Accentul este pus pe cunoştinţele de ordin teoretic Vs Este promovată completarea
cunoaşterii teoretice cu experienţe practice; Fluxul informaţional este conceput ca având un sens
unic, de la formator la cursanţi Vs Este promovată reciprocitatea învăţării în relaţia formator-cursant
şi învăţarea pe orizontală; Cunoştinţele se însuşesc într-un ritm obligatoriu pentru toţi Vs Acceptarea
faptului că din punctul de vedere al potenţialităţilor cursantii sunt diferiţi, fapt ce reclamă admiterea
unor ritmuri diferite de înaintare în materie; Accent pus pe prelegeri, discurs academic Vs Accent
pus pe prezentări powerpoint, activităţi interactive, jocuri, activităţi practice; Secvenţe de curs mari,
2-3 ore, pauze scurte 5-10 minute Vs Secvenţe de curs aerisite de 40-45 minute cu pauze de 15-20
minute urmărindu-se eficienţa procesului de învăţare.
În societatea postmodernă trecerea de la principiile paradigmei educaţionale clasice la cele moderne,
fixe ambele devine insuficientă. Astfel apare necesitatea aplicării principiilor paradigmei
postmoderne adaptativ dinamice dintr-o perspectiva postmodernă adaptativ-dinamică cu o abordare
multidisciplinară mai precis, dintr-o perspectivă Inter-, Pluri-, şi Transdisciplinară.
Nevoia trecerii de la o abordare fixă, fie ea şi modernă, la o abordare dinamică adaptată permanent
la modificările societăţii, este justificată de schimbările rapide ale societăţii, provocărilor exploziei
informaţionale şi tehnologice. Aceste principii sunt în continuă schimbare şi adaptare astfel încât să
facă faţă schimbărilor sincronizat fără a fi în urma progresului. Principiile şi metodele de învăţare
respectă sub presiunea societăţii postmoderne o abordare multidisciplinară dinamică, asemenea
necesităţii adaptării individului în societate. Apar două tendinţe una care se referă la adaptarea
principiilor paradigmei educaţionale la specificul educaţiei adulţilor şi alta la adaptarea principiilor
paradigmei educaţionale la societatea postmodernă în care nu mai poate fi neglijată adaptarea la
conceptele de Inter-, Pluri- şi Transdisciplinaritate. (Nicolescu, 1999)
Astfel apar principiile paradigmei educaţionale postmoderne cu referire la adaptarea acestora la ceea
ce numim astăzi societate postmodernă. Adăugarea sintagmei “adaptativ dinamice” are ca rezultat
formula “principiile paradigmei educaţionale postmoderne adaptativ dinamice” cu referire la
adaptarea dinamică şi permanentă a acestora pentru a face faţă cu succes dinamicii societăţii
postmoderne într-un context al exploziei informaţionale şi tehnologice. (Bălănean, 2010)
Contextul european şi competiţia creată de acest context cu tări dezvoltate şi mult mai bine
poziţionate pe piaţă nu face decât să întărească necesitatea unor abordări de tipul celor menţionate.
În abordarea adaptiv-dinamină contextul european face referire la adaptarea paradigmelor pe de o
parte la realitatea europeană pe de altă parte la adaptarea dinamică la constructul noilor modele
europene în educaţia adulţilor. În acest context adaptarea dinamică ar fi de dorit să fie consistentă şi
adaptată atât contextului european cât şi contextului românesc atât în ceea ce priveşte sistemul şi
paradigma dar şi în ceea ce priveşte terminologia care poate deturna sensul. Un exemplu relevant în
acest sens este adoptarea termenului formare profesională continuă (FPC), termen pe care în
întâlnim în aproape toate documentele cae privesc dezvoltarea resurselor umane sau formare
adulţilor mai ales în contextul documentelor europene. Este prin excelenţă un exemplu de deturnare
a sensurilor prin neadaptarea la sistemul, tradiţia şi la terminologia românească a unui termen tradus
eronat ca sens. Bineînţeles că educaţia adulţilor este contiunuă şi bineînţeles că educaţia continuă
este şi profesională dar având în vedere că nu am definit termeni separaţi pentru formarea
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profesională respectiv pentru formarea continuă, sintagma “formare profesională continuă” (FPC)
este fundamental greşită dând naştere la confuzii grave. (Bălănean & Coşa, 2012). Dacă facem o
analiză a termenilor existenţi, a definiţiilor şi sensului celor două tipuri de educaţie a adulţilor
constatăm că avem două categorii distincte şi fundamental diferite. Formarea profesională are o
durată variabilă de la cateva zile la cateva luni în funcţie de tip (iniţiere, perfecţionare, specializare
sau calificare), şi are ca finalitate obţinerea unor competenţe profesionale atestate printr-un certificat
de absolvire sau calificare, în mod obligatoriu în urma susţinerii unui examen final care constă întro probă teroretică şi una practică. Acest tip de formare este autorizat de către Autoritatea Naţională
pentru Calificări, iar certificatul de absolvire sau calificare are în antet ca emitent Ministerul
Educaţiei şi Ministerul Muncii. Formarea continuă, este fundamental diferită de prima categorie prin
elemente esenţiale. Pe de o parte formarea continuă este de scurtă durată de la câteva ore pană la
câteva zeci de ore, scopul este reactualizarea informaţiilor în domeniul respectiv. Autorizarea este
de competenţa asociaţiei profesionale care o evaluează în ore, credite şa.m.d. în funcţie de
reglementările interne. Documentul obţinut este cel mult o diploma de participare cu menţionarea
numărului de ore, credite ş.a.m.d. şi are în antet fie organizatorul şi / sau asociaţia profesională. Atât
timp cât cele două categorii de educaţie a adulţilor, fundamental diferite între ele, nu au fost
redefinite cu alţi termeni care să fie adoptaţi şi să înlocuiască termenii existenţi, sintagma “formare
profesională continuă” (FPC) este nu doar greşită ci şi un nonsens deoarece amestecă două tipuri de
educaţie fundamental diferite în toate elementele de fond. Metaforic vorbind sensul în contextul dat
este similar cu adoptarea unei sintagme de genul “învăţământ preşcolar postuniversitar”. Sintagma
“formare profesională continuă” (FPC) a fost adoptată prin traducere “cuvânt cu cuvânt” din engleză
şi franceză fără a se ţine cont de terminologia şi sistemul de educaţie a adulţilor din România şi o
data menţionat în primele documente cu referire la sistemul european a fost multiplicat într-o
multitudine de documente oficiale fără ca cineva să fi sesizat sensul aberant. Mergând la
documentele de origine din care a fost preluat termenul FPC putem constata că sensul acestei
sintagme era de formare profesională pe toată durata vieţii. Bineînţeles că sensul “pe toată durata
vieţii” îl putem exprima şi prin ”continuu” doar că această traducere duce la o sintagmă fără sens:
“formare profesională continuă” (FPC) care amestecă două categorii fundamental diferite.
Elementele de fond fundamental diferite se referă la: competenţa de autorizare a cursurilor
(Autoritatea Naţională pentru Calificări vs asociaţia profesională), durata cursurilor (30-1080 ore vs
1-20 ore), scopul cursurilor (obţinerea de competenţe profesionale sau chiar a unei profesii noi vs
reactualizarea informaţiilor din domeniu), examenul de absolvire final (obligatoriu prin două probe
teoretic şi practic vs inexistent), documentul obţinut (certificat de absolvire sau de calificare vs
diploma de participare), emitentul documentului (Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii vs
asociaţia profesională). Traducerea sintagmei din documentele europene ţinând cont de sensul
acesteia în contextul terminologiei, sistemului şi realităţii româneşti cu o forma de genul “formare
continuă pe toată durata vieţii” ar fi evitat adoptarea unei sintagme eronate care a devenit un termen
generator de confuzii. Confuzii similare apar din necunoaştere, superficialitate şi incompetenţă şi în
cazul altor termeni cum ar fi categoriile de cursuri de formare profesională (cursuri de iniţiere,
cursuri de perfecţionare, cursuri de specializare sau cursui de calificare). Deşi printr-o elementară
analiză a sensului cuvintelor care numesc aceste tipuri de cursuri (cursuri de iniţiere se referă la
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iniţierea într-un domeniu; cursuri de perfecţionare se referă la cursui care perfecţionează într-un
domeniu în care există competenţe, cursuri de specializare se referă la specializarea într-un domeniu
specific al unui domeniu general în care există competenţe, cursuri de calificare care se referă la
calificarea într-o profesie nouă), totuşi acestea nefiind definite în normele metodologice în mod
explicit, sunt categorii de cursuri a căror sens nu sunt înţelese de către o mare parte a celor care le
organizează, le autorizează sau a celor care interpretează valoarea certificatelor de absolvire. Putem
constata cu uşurinţă faptul că furnizorii de formare profesională autorizaţi, angajatorii dar şi
numeroase instituţii ale statului nu vor face nici o diferenţă între posesorul unui certificat de
absolvire a unui curs de perfecţionare şi posesorul unui certificat de absolvire a unui curs de
specializare, considerândule echivalente deşi ele sunt fundamental diferite nu doar din punct de
vedere al valorii dar şi al duratei. Folosind o metaforă ne-am putea imagina transpusă această
confuzie în domeniul medical cand nu s-ar face deosebire între un absolvent de medicină care a
urmat o specializare în chirurgie şi un absolvent de medicină care a urmat numai o perfecţionare
într-o anumită tehnică chirurgicală. Preluarea, traducerea şi integrarea termenilor, sintagmelor ,
conceptelor şi paradigmelor ar fi de dorit să fie realizate cu prudenţă şi competenţă mai ales când
luăm în discuţie documente europene, reglementări şi strategii care privesc educaţia care la rândul
ei formează alţi oameni iar efectul este multiplicator. (Bălănean & Coşa, 2012)
Nu în ultimul rând am dori să aducem în atenţie aplicarea principiilor dezvoltării durabile în educaţia
adulţilor. Aceasta apare ca o necesitate cu atât mai mult cu cât adulţii de pe piaţa muncii au o directă
responsabilitate în aplicarea acestora în toate domeniile de activitate. O autentică dezvoltare durabilă
nu poate fi luată în calcul doar prin măsuri legislative coercitive privind protecţia mediului care este
o abordare clasică, simplistă, unidirecţională şi ineficientă. Dezvoltarea durabilă presupune o
reformare a formării profesională şi a educaţiei adulţilor în general în spiritul acestor principii prin
regândirea abordărilor şi paradigmelor postmoderne adaptate la realitate de astăzi dar mai ales la cea
de mâine.
3. CONCLUZII.
Paradigmele postmoderne adaptativ dinamice dintr-o perspectivă Inter-, Pluri-, şi Transdisciplinară
apar ca o necesitate în formarea profesională şi în educaţia adulţilor în general ca o necesitate în
contextul european dar şi în contextul globalizării, a exploziei informaţionale şi tehnologice.
Necesitatea adaptării la contextul european dar şi global devine din ce în ce mai evidentă dar ar fi de
dorit ca această să fie realizată ţinând cont şi de contextul românesc. Menţionarea contextului
românesc este necesar pentru a da întelesul corect al adaptării la contextul european şi cel global şi
pentru a face o diferenţiere între a adapta şi a prelua integral paradigme, strategii, concepte, sau
termeni.
Începând cu învăţământul preuniversitar şi în formare profesională a adulţilor este necesară o nouă
paradigmă, în concordanţă cu strategiile de dezvoltare durabilă a României şi a celor europene, în
care principiile dezvoltării durabile să fie parte din noua abordare dincolo de ocupaţiile specifice
domeniului în sine. O nouă paradigmă presupune în primul rând o reformare a abordării sistemului
de formare în sine care prin multiplicare poate avea efecte asupra rezultatului formării în general.
Noile paradigme ar fi de dorit să integreze creşterea autentică a actului de formare deoarece în
multitudinea de reforme, recomandări şi noi reglementări europene deşi aparent educaţia a facut
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progrese, calitatea şi consustenţa actului educaţional a avut de suferit fie prin pierderea consistenţei
fie prin distorsiune.
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EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI EDUCAŢIA PREVENTIVĂ DINTR-O
PERSPECTIVĂ INTER-, PLURI- ŞI TRANSDISCIPLINARĂ - O PROBLEMĂ DE
INTERES PENTRU FORMATORI
Radu BĂLĂNEAN,
Preşedinte, INSTITUTUL DE TRAINING, STUDII ŞI CERCETĂRI
radubalanean@gmail.com
Abstract: Într-o societate postmodernă, în contextul exploziei informaţionale, a globalizării şi
efectelor generalizării noilor modalităţi de comunicare cum ar fi internetul, pe fondul profilului
psihologic specific tinerilor, apar atitudini, convingeri şi comportamente noi, de cele mai multe
ori foarte dificil de perceput, înţeles sau acceptat de către adulţi. Educaţia pentru sănătate în
societatea postmodernă se confruntă cu provocări dincolo de abordările clasice apărând noi
provocări pentru care societatea nu este pregătită. Internetul, globalizarea, addicţia de substanţe,
accesul prin internet la informaţii greu sau imposibil de controlat crează necesitatea unor noi
paradigme postmoderne care se adaptatea dinamic la noi provocări care apar în permanenţă dar în
acelaşi timp devine necesară abordarea dintr-o perspectivă : inter-, pluri, şi transdisciplinară.
Cuvinte cheie: inter-, pluri, şi transdisciplinaritate, educaţie pentru sănătate, societate
educaţională, paradigme postmoderne adaptativ-dinamice
4. INTRODUCERE.
Viaţa omului postmodern suferă treptat modificări majore iar tinerii cu o receptivitate şi o curiozitate
crescută faţă de nou, nu fac excepţie. Educaţia pentru sănătate este astăzi o provocare deoarece au
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apărut riscuri noi iar pe fondul profilului psihologic specific tinerilor, apar atitudini, convingeri şi
comportamente noi, de cele mai multe ori foarte dificil de perceput, înţeles sau acceptat de către
adulţi. Elemente. în contextul exploziei informaţionale, a globalizării şi efectelor generalizării noilor
modalităţi de comunicare cum ar fi internetul, tehnologile IT, telefonia mobilă, călatoriile facile şi
rapide s.a.m.d. influenţele globale sunt evidente şi nasc astăzi dezbateri, noi studii şi cercetări asupra
efectelor acestora. Educaţia pentru sănătate apare ca o nevoie a unor acţiuni preventive privind
sănătatea fiind bine ştiut faptul că este mult mai uşor şi mai puţin costisitor să prevenim decât se
reparăm. (Bălănean, 2011). Astăzi au apărut perspective noi privind alimentaţia, preveţia
îmbolnăvirilor ş.a.m.d dar apar noi provocări ale societăţii postmoderne cum ar fi aspecte legate de
adicţia de substanţe care a crescut îngrijorător, provocările internetului care pe lângă avantajele lui
comportă diferite tipuri de riscuri şi expuneri. Educatorul în accepţiunea lui extinsă, cel care exercită
o influenţă asupra tinerilor depăşeşte graniţa reprezentată de către profesorii din şcoală sau de către
parinţi. Educaţia pentru sănătate nu poate fi eficientă dacă nu reuşeşte să compenseze înfluenţele şi
expunerile la risc ale tinerilor care astăzi au acces la informaţii de cele mai multe ori mai facil decât
adulţii la care se adaugă capacitatea lor ridicată de a se adapta, se a învăţa şi a avea acces la informaţii
mai ales prin accesul la internet. Este o certitudine faptul că tinerii pot obţine informaţii de pe internet
mult mai facil decât educatorii sau părinţii. În această situaţie devine foarte geu de compensat în
necunoştinţă de cauză riscul la care sunt expuşi tinerii.
5. EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI EDUCAŢIA PREVENTIVĂ DINTR-O
PERSPECTIVĂ INTER-, PLURI- ŞI TRANSDISCIPLINARĂ.
Abordarea educaţiei pentru sănătate depăşeşte în paradigmele postmoderne aspectele privind
sănătatea din punct de vedere medical. Sănătatea în sensul ei larg se referă dincolo de aspectele strict
medicale la dimensiunea psihologică, socială, comportamentală ş.a.m.d.
Conform legislaţiei europene adoptate conceptual şi în România, „scopul promovării sănătăţii este
de a îmbunătăţi standardele generale de sănătate în comunitate prin îmbunătăţirea cunoştinţelor
despre factorii de risc şi încurajarea populaţiei să adopte comportamente şi stiluri de viaţă sănătoase.
Acestea se vor face prin măsuri de informare, educaţie şi pregătire profesională, în domeniile:
nutriţie, consumul de alcool, tutun şi droguri, exerciţiul fizic, sănătate mintală, comportamentul
sexual şi folosirea medicamentelor”. (Popa M.I. în SNSPMS, 2006)
Educaţia pentru sănătate ar fi de dorit să nu fie confundată cu vechiul concept al educaţiei sanitare cu
atât mai mult cu cât astăzi discutăm de toate dimensiunile dincolo de dimensiunea medicală, cea
socială, comportamentală, psihologică ş.a.m.d. O astfel de abordare este în concordanţă nu doar cu
abordările la nivel european sau ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (O.M.S.) ci şi cu conceptele
de dezvoltare durabilă enunţate la nivel internaţional, european şi adoptate şi în România. Astfel
multidimensionalitatea conceputului de educaţie pentru sănătate comportă în mod inevitabil o
abordare multidiciplinară sau îm formatul ei complet o abordare Inter-, Pluri-, şi Transdisciplinară.
(Nicolescu, 1998, citat în Balănean, 2012). Putem întări necesitatea unei astfel de abordări analizând
una din priorităţile pentru secolul XXI formulate de către O.M.S. la a 4-a Conferinţă Internaţională
de Promovare a
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Sănătăţii de la Jakarta (1997) care include principiile de dezvoltare durabilă: Promovarea
responsabilităţii sociale pentru sănătate - Factorii de decizie trebuie să respecte cu fermitate
responsabilitatea socială. Atât sectorul guvernamental, cât şi cel particular, trebuie să promoveze
sănătatea prin adoptarea de politici şi practici care evită afectarea sănătăţii indivizilor; protejează
mediul şi asigură folosirea raţională a resurselor; restricţionează producţia şi comerţul produselor
şi bunurilor dăunătoare cum ar fi tutunul şi armamentul, ca şi practicile nesănătoase de marketing;
protejează atât cetăţeanul din piaţă, cât şi individul de la locul de muncă; includ evaluări ale
impactului legat de echitatea în sănătate ca o parte integrantă a elaborării de politici. “Fiecare
copil şi tânăr are dreptul şi trebuie să aibă posibilitatea să fie educat într-o şcoală care promovează
sănătatea”, a fost Motto-ul conferinţei.
În societatea postmodernă sub diverse forme explozia informaţională, tehnologică şi a globalizării
generează în timp modificări majore ale vieţii şi comportamentului omului şi cu atât mai mult al
tinerilor a căror receptivitate, curiozitate şi acces la informaţii brute este mult mai ridicat. Efectele
extinderii exponenţiale a noilor modalităţi de comunicare cum ar fi internetul, telefonia mobilă şi
mijloacele audio-video (televiziune, radio, noi medii de stocare) au efecte majore asupra vieţii
omului indiferent de loc, vârstă, modele culturale ş.a.m.d., nu în aceaşi măsură dar în timp apar
efecte. Domeniul cercetării se apleacă tot mai mult spre studierea efectelor acestui nou mediu asupra
omului şi în special asupra tinerilor, mediu care se află într-o schimbare acerbă şi în care efectele
internetului şi massmedia sunt evidente. Pe fondul profilului psihologic specific tinerilor la care
curiozitatea universală este cea mai ridicată, apar influenţe majore ale acestor factori, apărând
atitudini, convingeri şi comportamente noi de cele mai multe ori foarte dificil de perceput, înţeles
sau acceptat de către adulţi şi cu atât mai greu de gestionat. La tineri aspectele legate de consumul
de substanţe, alcool, sexualitate, acces la informaţie brută de toate tipurile prin internet, intercaţiunea
şi influenţa mijloacelor de comunicare prin internet, nu fac excepţii acestor transfornări, uneori greu
de imaginat de către societate, educatori, parinţi, persoane care au roluri în educaţie şi chiar de către
specialişti. Consumul de substante adictive, consumul de alcool, dependenţa de jocuri electronice,
scăderea vârstei debutului vieţii sexuale, modificarea comportamentelor sexuale şia sistemelor de
valori la care se raportează, noi convingeri, atitudini şi comportamente în contextul lipsei educaţiei
pentru sănătate în sensul ei complex la vârste adecvate, cât şi o societate nepregătită să înţeleagă şi
să gestioneze aceste fenomene, pot duce la efecte greu de estimat şi imaginat. Ne aflăm într-o etapă
în care omul de câteva zeci de ani călătoreşte în spaţiul cosmic, sistemele de comunicare, sistemele
informatice şi explozia tehnologică au ajuns la niveluri imposibil de imaginat cu câteva zeci de ani
în urmă decât poate în domeniile ştiinţifoco-fantastice, dar şi în acest caz în direcţii diferite de
realităţile de astăzi. Medicina, ca şi alte ştiinţe, evoluează într-un ritm extrem de alert, în timp ce
prin media omul este bombardat cu informaţii şi simboluri noi care în mod inevitabil influenţează
convingerile, atitudinile şi comportamentele. Datorită unei cauzalităţi complexe, începând cu
paradigma culturală şi paradigma socială specifică şi mergând până la niveluri de dezvoltare socială
şi modernitate educaţională, aspectele privind consumul de substanţe adictive, comportamentul
agresiv şi violenţa în famile sau în afara ei, consumul de aclool de la vârste fragede, dependenţa de
jocuri electronice, dependenţa de internet, accesul nelimitat la oric tip de informaţie prin interenet şi
prin massmedia, aspecte privind sexualitatea şi noi comportamente sexuale, rămân din perspectiva
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specialiştilor un domeniu ”tabu” sau mult prea timid abordat sau chiar inexistent. Acelaşi fenomen
se reflectă şi în sistemele educaţionale îndiferent de tipul acestora. Putem uşor constata lipsa
părinţilor într-un proces educativ activ lăsat mai degrabă în responsabilitatea şcolii, dar şi o temere
privind abordarea unor teme delicate, cum ar fi sexualitatea sau altele pentru care se simt depăşiţi,
preferând atitudinea pasivă. Aceste aspecte ridică probleme care necesită soluţii complexe, uneori
imposibil de gândit într-un mod eficient şi definitiv. (Mitchell, 2010). În calitate de autor şi psihiatru,
Miriam Grossman a afima ”Unde libertatea sau ignoranţa sexuală este o prioritate, sănătatea sexuală
are de suferit”.(Grossman, 2009). Lipsa unei corecte informări într-un limbaj adecvat şi într-un cadru
care ţine cont de feedbackul tinerilor la programele de educaţie sexuală poate duce adesea la un
comportament cu risc ridicat. (Rotermann, 2008).
Este evident că asistăm la modificări semnificative ale convingerilor, modelelor, atitudinilor şi
comportamnetelor la tineri, modificări care nu pot fi percepute în întegralitatea lor, înţelese şi
gestionate de către adulţi, fie că discutam de părinţi, educatori sau specialisti (psihologi, sociologi,
medici ş.a.m.d.). Avem putine studii ample pe tineri în ceea ce priveşte consumul de substanţe
adictive, consumul de alcool, dependeţele de jocuri sau de internet, dar chiar şi cele existente ne
oferă date îngrijorătoare şi putem doar proiecta o problemă majoră a cărei percepţie este deformată
în rândul părinţilor sau educatorilor. Un studiu pe un eşantion aleatoriu de 500 persoane tineri şi
adulţi din 2011, identifică şi evidenţiază modificări semnificative a convingerilor, atitudinilor şi
comportamentelor sexuale la tineri de astăzi de 15-25 ani vs tinerii de aceaşi vârste de acum 25-30
ani, într-o perioadă relativ scurtă de timp. (Bălănean, 2011).
6. CONCLUZII.
În concordanţă cu aspectele foarte sumare prezentate în prezentul articol rezultă clar necesitatea pe
de o parte a unei abordări a problematicii şi provocărilor complexe dintr-o perspectivă inter-, plurişi transdisciplinară dar şi o schimbare de paradigmă care nu poate fi eficientă decât dacă este o
paradigmă postmodernă care integrează multitudinea abordărilor noi în domeniul educaţiei pentru
sănătate dar şi a dezvoltării durabile (complementară primeia) care se adaptaează dinamic la
modificările alerte ale societăţii.
Dacă problematica consumului de substanţe adictive necesită o abordare din perspectiva mai multor
domenii sau discipline cum ar fi psihologia, multiculturalismul, sociologia, educaţia, medicina,
domeniul juridic şi legislativ, sănătatea publică ş.a.m.d., în domeniul adicţiei la jocuri electronice
sau adicţiei de internet este necesară integrarea unor specialişti care cunosc şi înţeleg fenomenul
“din interior” şi care şi-au creat un limbaj de comunicare inter-, pluri, şi transdisciplinar.
Concluziile noaste accentuează necesitatea nu numai de a coopta în aspectele educaţionale şi de
prevenţie, a specialiştilor din diferite domenii, pentru o abordare multidisciplinară dar şi pe educaţia
necesară acestor specialişti din domenii diferite pentru a crea limbajul de comunicare între acste
domenii sau discipline şi pentru a avea acces nu numai la propria perspectivă ci şi la perspectiva
disciplinelor sau domeniilor “partener”. Pe de altă parte, potrivit noilor modele, comunicarea nu se
mai poate reduce abordarea prin prisma paradigmelor structural funcţionaliste prin prisma cărora sa analizat multă vreme comunicarea interumană. Prin noile paradigme postmoderne, comunicare
este de dorit să fie înţeleasă ca o comprehensiune reciprocă sau ca o intercomprehensiune (accesul
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la intenţiile interlocutorului, accesul la subiectivismul său). Aceste abordări iniţiază demersuri pe
alte unităţi de analiză cum ar fi raporturile intersubiective, grupurile, persoanele în raporturile sale
cu ale persoane sau grupuri etc. Paradigmele postmoderne ale comunicării valorizează teoriile
interacţionismului simbolic, fenomenologia psiho-socială. Subiectivismul omului din viaţa
cotidiană şi obiectivitatea lumii este raportată dintr-o altă perspectivă, cea a unor activităţi mediate
simbolic şi organizate în care actorii societăţii, participă la o construcţie a simbolurilor, limbajului
şi valorilor nu doar prin prisma apartenenţei la grupul lingvistic sau social ci şi în cadrul acţiunilor
practice dinamic-sociale. (Bălănean, 2007). Această perspectivă nu abordează doar convergenţa
unor puncte comune, ci construcţia comună a simbolurilor, limbajului, valorilor, normelor etc., la
care se vor raporta atât în relaţia dintre ei cât şi în relaţia cu alte grupuri sociale, cu lumea în general.
(Dragan, 1996).
Într-o societate postmodernă aflată în plină schimbare şi dezvoltare, într-un sistem dinamic şi
exponenţial de dezvoltare informaţională şi tehnologică, unde primează calitatea vieţii sub toate
formele ei, nu mai putem ignora necesitatea abordării şi educaţiei dintr-o perspectivă ştiinţifică,
pluri-, inter- şi transdisciplinară, orientată spre dezvoltarea durabilă a societăţii umane în general şi
a personalităţii umane în particular. Considerăm necesar ca formatorul, profesorul sau educatorul în
general, de tip postmodern să adopte o poziţie detaşată, ceea ce numim „politically correct”, eliberată
de supoziţii, necunoaştere sau prejudecăţi, să analizeze cu deschidere faptele şi realitatea actuală, să
întreprindă demersuri ştiinţifice fundamentate pentru a o înţeleage fără să emită judecăţi de valoare.
Apare astfel necesitatea unui demers ştiinţific şi complex de cercetare şi educaţie care să poată
răspunde acestor cerinţe a societăţii postmoderne, din perspectiva paradigmei postmoderne adaptativ
dinamice. (Bălănean, 2011)
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DE LA INEGALITATEA SOCIALĂ LA EGALITATEA DE ȘANSE:
FORMAREA PROFESIONALĂ PE ÎNTREG PARCURSUL VIEŢII
Prof. univ. dr. Sorin Crișan
Universitatea de Arte Tîrgu-Mureș
De regulă formarea profesională este legată de două perioade importante ale vieţii indivizilor:
1. cea a școlarizării, începând cu etapa preșcolară până la cea universitară (astăzi constituită din cele
trei cicluri de pregătire, reglementate prin „Procesul de la Bologna”: licenţă, masterat și doctorat) și
2. cea a absorbţiei adultului în câmpul muncii, când insul este nevoit să-și ajusteze, corijeze,
augmenteze cunoștinţele generale (oferite în cadrul școlilor şi a instituţiilor de învăţământ de toate
tipurile şi la diferitele niveluri) cu cele impuse de specificitatea unui post, de cerinţele superiorilor,
de posibilităţile economice, de propriile înclinaţii, opţiuni şi aspiraţii etc. În unele cazuri această
perioadă se prelungește printr-o serie de cursuri de perfecţionare, pe arii înguste de specializare (fie
că vorbim de domeniul tehnic, de cel ştiinţific, medical sau artistic), mai cu seamă în primii ani de
carieră post-universitară. Și, dacă excludem cazurile de forţă majoră, când indivizii sunt nevoiţi să-și
schimbe profesia şi locul de muncă și, deci, sunt forţaţi să se recalifice, remarcăm o încetinire, până
la disoluţie, a impulsului pentru formarea profesională. Acesta este fenomenul care se remarcă la
suprafaţa lucrurilor, care se observă „cu ochiul liber”, în condiţiile în care acceptăm o simplificare a
datelor problemei. Or, în plus, dacă suntem atenţi la ceea ce se întâmplă intim cu persoana aflată întrun proces continuu al „devenirii”, remarcăm o modelare – cu alte cuvinte, o re-formare a acesteia –
de-a lungul întregii vieţi şi în toate ariile de manifestare a existenţei.
Așadar formarea profesională, explicită sau implicită – în diferite grade de reuşită şi pertinenţă
– există, vrând-nevrând, în viaţa fiecăruia dintre noi şi învederează evoluţia socială a insului,
conferindu-i o dimensiune profundă, socială, morală, cu alte cuvinte, conturează o veritabilă
„filosofie a existenţei”. Astfel, interesul sau preocuparea noastră, a formatorilor de orice fel, ar trebui
să ţintească acel „ceva” care reprezintă punctul tare al vieţii persoanei, interesul şi abilitatea fiecăruia
în parte şi nicidecum un efort de includere a insului în ceea ce am putea numi „patul lui Procust”, în
funcţie de interesele de moment ale mediului social şi/sau profesional, politic etc. În fond,
preocuparea societăţii (şi a celor în măsură să evalueze şi să ofere idei novatoare) este aceea de a
îmbunătăţi calitatea vieţii şi nu de a produce o plus-valoare inutilă, artificială, decorativă pentru
existenţa omului. Ca urmare se poate discuta de o etică a formării și mobilităţii profesionale, dar și
de o responsabilizare a celor implicaţi. Pentru aceasta ar trebui să operăm un set de observaţii și
interpretări, în urma unor răspunsuri la câteva întrebări:
1. care sunt – în ciuda normelor legale și a conduitei europene care menţionează „dreptul
individual la formare” – elementele intrinseci ale inegalităţii sociale, elementele constituente
ale viitoarei diferenţieri în planul aspiraţiilor şi a reuşitei în profesie a insului social?
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2. care sunt pârghiile de control ale acestei inegalităţi, în limita dorinţei societăţii de a face
posibil accesul la pregătire pentru un număr cât mai mare de persoane şi în medii sociale şi
profesionale cât mai diverse?
3. ce (mai) înseamnă egalitatea de şanse și, totodată, inegalitatea de acces la formare, într-o
societate în care însăși noţiunea de „schimbare” este la fel de uşor de utilizat ca oricare alta
din discursul cotidian, afectând mecanismele de analiză și implementare prin „soluţii”
considerate până mai ieri infailibile? Aici o problematică aparte este gestionată de inegalităţile
legate de sex, vârstă și etnie, fiind remarcate discriminări dintre cele mai diferite.
4. care este locul formatorului în raport cu cel care a optat pentru schimbarea profesiei (sau
doar pentru un „upgrade” educaţional/profesional) 1 într-o nouă carieră, din dorinţa şi
necesitatea de a nu spori diferenţele, ci de a asigura punţi de sprijin sau chiar, în unele cazuri,
de a oferi soluţii salvatoare celor aflaţi în mijlocul derutei profesionale?
5. ce înseamnă competitivitatea în raport cu necesitatea formării profesionale?
Exemplul util pe care aş dori să-l ofer este cel al comportamentului spectatorului de teatru și
de operă, al melomanului sau al celui care (iartat fie-mi cuvântul) „consumă” artele figurative, altfel
spus, al celui care se decide să facă parte din „casta” artelor și a culturii, exersând și catalizând,
conştient sau inconştient, intrumentele (re)formării profesionale. M-am oprit asupra acestora întrucât
fiecare comportament în parte ne poate oferi o paradigmă a formării continue, urmată de o descoperire
a principalilor vectori de acţiune pentru orice altă profesie. Cultura și modelele culturale sunt cele
care pot să spargă barierele diferenţei de șanse și să deschidă atât căile reinserţiei profesionale, cât și
cele ale satisfaţiei în profesie, ale modelării personalităţii și deschiderii spre societate.
După știinţa noastră puţine sunt cercetările riguroase în domeniu care pun în relaţie, pe de o
parte, necesităţile și responsabilităţile sociale ale decidenţilor de la diferitele niveluri organizaţionale
cu politicile de formare profesionale; pe de alta, instrumentele acestei formări cu mijloacele
educaţionale alternative, cum sunt, de exemplu, cele ale artelor spectacolului. Desigur, aceasta
presupune o reierarhizare a priorităţilor organizaţiilor (fie din domeniul educaţiei continue, fie din cel
al întreprinderilor), creșterea productivităţii și profitul nefiind de acum singurele ţeluri ale
educatorilor, formatorilor și antreprenorilor.
Conceptul de formare profesională trebuie legat de cel de educaţie, iar în aplicaţia pe care o
propunem, de noțiunile de joc și de interpretare, dobândește înţelesuri aparte, potenţând capacitatea
omului de a cunoaște realitatea din jurul său, de a-i da sens și, ca efect, de a îmbunătăţi cursul vieţii.
Aici, un loc aparte îl are spectatorul (cel care primește infomaţia, cel care intră în „jocul” formării și
auto-formării de sine), nevoit să facă un dublu efort, de poziţionare (fie prin implicare emoţională, fie
prin distanţare raţională) în miezul evenimentului scenic (adică a jocului teatral, într-un caz,
profesional, în cel de-al doilea), iar apoi de retragere în afara reprezentaţiei în vederea recuperării
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semnificatului creaţiei, pentru cel dintâi, a abilităţilor profesionale, pentru cel din urmă, dar și a
interpretării și a transferării în viaţa de zi cu zi a unei morale și a unei atitudini de timp ontic.
Astfel, din perspectiva fructificării intrumentelor teatrului ca instrumente ale educaţiei
(educaţie înţeleasă în cel mai înalt sens al cuvântului), formarea profesională își găsește un alt loc
decât cel cu care am fost obișnuiţi până mai ieri. Pe scurt, formarea profesională – și implicit sistemul
care o generează – nu mai trebuie să se centreze pe formator (pe cadrul didactic sau pe specialistul
implicat în procesul de înnoire a cunoștinţelor și abilităţilor), ca până mai ieri, și nici pe cel format
(adică pe cel atras în noul areal de manifestare profesională), ci pe producerea de cunoaștere,
valorizându-se în acest fel parteneriatul real, viu, fiabil dintre cel care transmite un mesaj (i.e. cel care
propune formarea profesională) și cel care îl receptează (i.e. insul decis pentru schimbarea profesiei
sau pentru un „upgrade” a celei pe care o are).
Modelul artei teatrului (modelul pregătirii continue, de-a lungul întregii vieţi, a actorului, în
ipostaze şi roluri dintre cele mai diferite) este, desigur, doar unul generic, conducând la conectarea
cu o „filosofie” a modului în care trebuie să privim formarea profesională, precum şi la menţinerea
vie a conştiinţei insului în raport cu rolul şi rostul său social. Să ne amintim un singur exemplu: cel
al „teatrului-forum” utilizat de Augusto Boal, unul dintre cei mai renumiţi regizori-creatori ai
secolului XX. „Teatrul forum” îşi are originea într-o legendă braziliană, în care ni se vorbeşte despre
destinul unei femei nevoite să se exprime cu mijloacele teatrului. Astfel, în concepţia lui Boal,
spectatorul este condus spre o soluţie pentru propriile sale probleme prin jocul colectiv, printr-o
reflecţie activă asupra sa şi a lumii sale, ceea ce-i va permite să modifice cursul propriei vieţi. Tot
astfel, în formarea profesională este necesar să se ţină seamă de identificarea soluţiilor în cadrul unui
dialog constant cu mediul social, cu profesiile aflate în centrul interesului şi, în aceeaşi măsură, cu
profesiile aflate la marginea societăţii şi, aceasta, nu dintr-un simplu interes antropologic, ci dintrunul pragmatic, util celor în cauză.
Formarea continuă, în cadrul unor cursuri de orice tip (la limită putem vorbi chiar şi de cele
de specializare), atâta timp cât decidenţi impun o politică de gestiune a resurselor umane cu costuri
„non-retur”, nu este doar utilă ci și necesară, în măsura în care oferă ustensile importante de
repoziţionare profesională, intelectuală, culturală, cognitivă, într-o lume a schimbărilor continue, a
deciziilor controversate, a miscibilităţii ideologice, a declinului politic, a prăbușirii tabuurilor, a
afirmării (sau a reafirmării) individului în pofida persoanei deschise spre altul şi spre societate.
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INFLUENŢAREA MOTIVAŢIEI ADULŢILOR PENTRU FORMARE DE-A LUNGUL
VIEŢII
Ionela Horga
Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii, Tîrgu-Mureş, România
ABSTRACT:
Influenţarea motivaţiei unui adult de a participa la un program de formare necesită atenţie şi implicare
din partea formatorului. Dincolo de modalitatea de stârnire a interesului pentru un program de
formare prin oferta educaţională sau de adresarea unei nevoi educaţionale deja cunoscute, motivaţia
adultului de a urma până la capăt un program de formare poate fi obţinută şi menţinută de către
formator prin trei „vehicule”: conţinutul programului de formare adaptat la nevoile exprimate ale
participanţilor, metodele de transfer al informaţiilor adaptate la profilul participanţilor, al informaţiei
dar care să permită participarea activă şi interacţiunea şi, nu în ultimul rând prin relaţionarea constantă
dintre formator şi participanţi, oferirea şi solicitarea feedback-ului.
1. INTRODUCERE
Influenţarea motivaţiei unui adult de a participa la un curs este un aspect la fel de important în
planificarea unui program de formare, la fel ca stabilirea conţinutului, organizarea cursului şi
metodele de evaluare finală.
Adulţii au anumite caracteristici care îi diferenţiază de grupurile „tradiţionale” de cursanţi din şcoli
sau facultăţi. Aceştia vin ca participanţi la un program de formare având o mare varietate de
experienţe de viaţă, profesionale sau educaţionale. Toate aceste experienţe influenţează decizia de a
participa la un program de formare şi condiţiile în care ar face această alegere.
Participanţii adulţi la un program de formare au opinii, valori şi convingeri personale stabilite în timp,
diferă între ei ca indivizi. Adulţii asimilează mai bine informaţia într-un mediu democratic,
participativ şi colaborativ. Sunt persoane mature şi preferă să fie trataţi ca atare. Sunt orientaţi către
scopul formării şi relevanţa acesteia, autonomi, practici şi orientaţi pe rezolvarea problemei. Deloc
de neglijat, uneori adulţii sunt deja obosiţi când ajung la cursuri.
Formatorul trebuie să fie conştient de motivaţia participanţilor la un program de formare pentru a
putea adapta informaţia şi metodele de formare la nevoile şi aşteptările acestora. Fiecare grup de
participanţi are o verietate de motive pentru care participă la un program de formare şi toate trebuie
luate în considerare.
Participanţii adulţi la un program de formare pot avea bariere în a învăţa, în a se întoarce într-un
mediu educaţional, bariere care pot împiedica procesul de formare. Spre deosebire de tineri, adulţii
au o mulţime de responsabilităţi care pot reprezenta bariere în motivarea acestora: locul de muncă,
responsabilităţi sociale, lipsa timpului, a banilor, a încrederii, a interesului, lipsa informaţiilor despre
curs sau pur şi simplu responsabilităţi personale, legate de familie, cum ar fi aspecte administrative
legate de transportul copiilor de la şcoală acasă.
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De cele mai multe ori, motivaţia se datorează unei combinaţii de factori care influenţează decizia.
Pentru o persoană care nu a studiat de mult timp, decizia de a participa la un curs de formare este
dificlă şi consumatoare de timp; poate părea chiar o perspectivă descurajantă, în special dacă sunt
necesare angajamente adiţionale şi/sau implicaţii financiare.
Ca formator nu ai întotdeauna „norocul” de a avea doar participanţi cu o motivaţie intrinsecă
suficientă pentru a fi prezenţi şi implicaţi la cursuri. Cum lucrăm cu grupuri care doar îndeplinesc
dorinţa angajatorului? Cum motivăm un grup care este mulţumit că evadează pentru o zi, două de la
muncă?
Indiferent de motivaţia iniţială de a participa la un program de formare, aceasta poate fi influenţată
de formator prin conţinutul formării.
Învăţarea este facilă atunci când informaţia şi abilităţile ce trebuie deprinse sunt organizate într-o
manieră logică. Informaţiile transmise în timpul formării trebuie să fie relevante şi utile pentru subiect
şi participanţi. Conţinutul trebuie adaptat în funcţie de aşteptările exprimate de către participanţi,
trebuie să fie orientat pe abilităţi şi cunoştinţe pratice dar nu trebuie pierdute din vedere barierele
personale şi/sau culturale ale participanţilor.
Până la momentul în care metodele care pot influenţa motivaţia adulţilor de a participa la un program
de formare să-şi facă efectul este de preferat ca la început să le fie prezentate acestora care sunt
beneficiile participării la program.
Unii formatori consideră că dacă cunoşti informaţia dintr-un domeniu poţi să o predai fără probleme.
În realitate, multe persoane care sunt experţi în domeniul pe care îl reprezintă nu ştiu cum să transmită
eficient informaţiile deţinute, să facă transferul cunoştinţelor. Nu este suficientă doar transmiterea
verbală de informaţii către participanţi, eventual susţinută de materiale de instruire; sunt importante
metodele prin care are loc acest transfer.
Metoda adecvată la conţinut şi participant este o condiţie esenţială pentru o formare eficientă.
Alegerea metodei poate face ca formarea să fie nu doar educativă dar şi stimulativă. Folosirea unei
singure metode sau a unei combinaţii de metode poate să furnizeze un mediu perfect pentru
interacţiunea dintre formator şi participanţi.
Discuţiile interactive ajută participanţii să înveţe prin schimbul interpersonal de informaţii şi idei.
Dacă identificarea modelelor de învăţare ale participanţilor la un curs de formare este dificilă, pot fi
folosite anumite tehnici de facilitare pentru încurajarea tuturor persoanelor. Varietatea stilurilor de
predare/învăţare sublinează nevoile diverse în ceea ce privesc ordinea mesajelor, structura cursului,
stimularea creativităţii, munca în echipă sau exerciţiile practice. Utilizarea exerciţiilor sau discuţiilor
interactive trebuie să aibă un scop şi să ajute înţelegerea şi cunoaşterea subiectului nu doar să aducă
o altă dimensiune, o altă formă informaţiei. Pentru ca învăţarea să aibă loc o persoană trebuie să
internalizeze informaţia iar pentru aceasta să asculţi şi/sau să vezi nu este suficient. Învăţarea reclamă
o activitate concretă de cele mai multe ori. Metodele „learning by doing” sunt recomandate în
detrimentul metodelor ex catedra; învăţarea unor informaţii izoltate este mai dificilă şi mai puţin
durabilă decât a informaţiilor legate de experienţe practice. Participarea activă este preferabilă
timpilor lungi de ascultare pasivă şi eventual urmărirea unei reprezentări vizuale a informaţiei.
Cursurile de formare care implică emoţii sau care ţin cont de sentimentele personale în aceeaşi măsură
în care implică intelectul participanţilor au un impact mai puternic şi pe termen lung.

Conferinţa Internaţională
„FORMAREA ADULŢILOR – PARADIGME POSTMODERNE ÎN CONTEXT EUROPEAN”
Tirgu Mureş, România, 6-8 noiembrie 2012

Nu trebuie pierdut din vedere faptul că participanţii la un curs de formare au atitudini şi valori
personale pozitive sau negative care pot interfera cu procesul de învăţare sau, din contră, pot creşte
motivaţia.
Învăţarea poate fi susţinută şi încurajată de feedback-ul periodic din partea formatorului faţă de
progresele făcute. Conştientizarea rezultatelor pozitive, a performanţei sau a punctelor care necesită
aprofundarea cunoştinţelor sau abilităţilor pot contribui la motivarea continuă a participanţilor.
Învăţarea motivată de succes aduce multe satisfacţii, creşte încrederea şi achibă pozitiv
comportamentele ulterioare.
Cuvintele, acţiunile şi gestica formatorului au impact asupra dinamicii de grup. De exemplu, lipsa
entuziasmului din partea formatorului poate fi contagioasă. În acelaşi timp, entuziasmul şi pasiunea
pentru un subiect poate implica un grup de participanţi, chiar dacă este dominat de oboseală sau
demotivat. Formatorul trebuie să aibă capacitatea de a „citi” starea sufletească şi teperamentul
grupului de participanţi şi să decidă care sunt activităţile care se potrivesc cel mai bine
circumstanţelor. Dacă relaţia dintre formator şi participanţi este construită corect, aceştia din urmă
ar trebui să se simtă liberi să sugereze metode alternative iar prin consens aceste sugestii să fie
adoptate.
Atunci când oferta de instruire este făcută publică pot fi oferite detalii despre conţinutul cursului,
informaţia ce va fi furnizată, idei despre ce vor însemna metodele de lucru în timpul cursului de
formare şi aproape nimic despre abilităţile de relaţionare ale formatorului. Dar informaţia oferită
trebuie să fie suficient de atrăgătoare cât să ajute un adult să decidă dacă să urmeze un curs de formare
şi dacă are disponibilitatea de a învăţa ... sau nu.
Dacă decizia de a participa la curs a fost luată, nu mai rămâne decât ca formatorul să-şi demonstreze
toate calităţile pentru a câştiga de partea sa participanţii şi de a pretinde de la aceştia schimbarea
atitudinii faţă de subiectul abordat şi a comportamentului ulterior.
Informaţia relevantă, adecvată şi pertinentă dezvoltă abilităţi practice profesionale sau personale, în
funcţie de subiectul abordat. Metodele folosite şi relaţia dintre formator şi participanţi dar şi relaţiile
de grup pot aduce câştiguri nesesizabile imediat, necuantificabile prin prisma obiectivelor de instruire
dar care sunt câştiguri uriaşe pentru omul care iese pe uşa sălii de curs.
Îmbinarea celor trei dimensiuni ale formării (informaţie, metodă, relaţionare), adaptarea acestora la
grup şi la nevoile lui, pot face dintr-un curs de formare mai mult decât o experienţă de învăţare, pot
oferi o experienţă de viaţă pe care o porţi de-a lungul vieţii.
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CREATIVITATE, INOVARE ŞI FORMARE
ABILITĂŢI “PORTABILE”
Mihai Bogdan LUPESCU
mihaibogdan54@yahoo.com
ABSTRACT: În societatea actuală, care se vrea bazată pe cunoaştere, eficienţa şi competitivitatea nu
pot conduce spre progress, spre excelenţă, în lipsa calităţii, iar calitatea, în special în educaţie şi
pregătire profesională, în orice dimensiune şi la orice nivel, nu poate fi decât rodul creativităţii şi
inovării. În secolul XXI modelul japonez “o viaţă într-o companie este depăşit”. Pentru a rezista întrun mediu în care trebuie să-ţi schimbi frecvent şi/sau imprevizibil locul de muncă, indiferent de
vârstă, trebuie dobândite noi cunoştinţe, abilităţi şi competenţe pentru dezvoltarea individuală şi
facilitarea mobilităţii pe piaţa muncii, inclusiv transnaţională. Trebuie promovate şi îmbunătăţite, în
spiritul documentelor europene, accesul şi participarea la învăţarea de-a lungul vieţii.
Cuvinte cheie: soluţii creative, inovare, pregătire profesională, calitate, învăţare de-a lungul vieţii,
abilităţi esenţiale
1. INTRODUCERE
Promovarea unei societăţi a cunoaşterii (strategia Lisabona 2010) înseamnă ridicarea nivelului
general de competenţe ale cetăţenilor ceea ce conduce implicit la creşterea şanselor lor profesionale
şi contribuie la combaterea sărăciei şi excluziunii sociale [COM (2006) 614].
Realizarea acestei strategii trebuie să se bazeze pe o abordare conştientă de către toate părţile
interesate ale societăţii (instituţii publice la toate nivelurile, companii, indiferent dacă misiunea lor
este aceea de educare şi/sau pregătire profesională, individ etc) şi de societate în ansamblul ei, a
tuturor conceptelor legate de cunoaştere, în special a celui de “învăţare de-a lungul vieţii” (“lifelong
learning”), dar şi al celor derivate, mai nou, de “lifewide learning”, “lifedeep learning” şi de ce nu
“lifehigh learning”. Suportul lor este legat de condiţia unanim acceptată a deţinerii/dobândirii, în
afara altor abilităţi şi competenţe, unor abilităţi „cheie” pentru toţi, cele de creativitate şi inovare.
Pe aceste abilităţi cheie se pot construi toate celelalte competenţe, modele, programe şi mai ales
„paradigme postmoderne în context european” de pregătire profesională a adulţilor.
2. ASPECTE GENERALE
2.1. Concepte. Definiţii şi modele
2.1.1. Definiţii
O definiţie care leagă creativitatea de calitate este următoarea:
“CREATIVITATEA – într-adevăr punctul culminant al inteligenţei şi conştiinţei – implică jocuri
mentale care dau naştere CALITĂŢII”
Pentru inovare amintim două definiţii, dintr-un standard ocupaţional şi dintr-un dicţionar.
INOVAREA este procesul prin care ideile noi (rezultate în urma procesului creativităţii sau al
eforturilor de cercetare – dezvoltare, pe de-o parte, şi a solicitărilor pieţei, pe de altă parte) se
transformă în valori materiale destinate vânzării, deci, pieţei.
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INOVAREA este procesul prin care o idee sau o invenţie sunt transformate în bunuri sau servicii
pentru care oamenii plătesc, sau ceva ce rezultă din acest proces.
Trebuie de asemenea menţionată distincţia dintre inovaţie şi invenţie, între care există frecvente
confuzii, aceea că deşi multe inovaţii sunt create din invenţii, este posibil a inova fără a inventa şi a
inventa fără a inova.
Toate aceste concepte se găsesc reunite în modelul de excelenţă European, din 1991, (European
Quality Award – EFQM Excellence Model) proiectat şi utilizat pentru decernarea premiului european
al calităţii, aşa cum există astfel de modele, mai mult sau mai puţin apropiate, naţionale sau
continentale.
2.1.2. Modelul EFQM
Modelele de excelenţă conţin criterii care permit evaluarea comparativă a performanţei, aplicabile
tuturor activităţilor şi tuturor părţilor interesate din organizaţie dar şi pentru compararea propriilor
performanţe organizaţionale cu performanţele altor organizaţii.

Figura 1. European Quality Award – EFQM Excellence Model
Modelul European de Excelenţă este un cadru non-normativ bazat pe 9 criterii - 5 factori determinanţi
şi 4 rezultate - prin care se evaluează progresul unei organizaţii spre excelenţă, în timp.
Conceptele fundamentale ale modelului, pe care se bazează cele 9 criterii sunt inovarea, creativitatea
şi învăţarea continuă.
Importanţa tuturor conceptelor de mai sus, legate de cunoaştere, şi succesul unei companii bazată pe
cunoaştere, ca una din părţite interesate amintite mai sus, pot fi desprinse şi din opinia lui Dilip
BHATT privind implicaţiile Managementului Cunoaşterii în Modelul European de Excelenţă
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prezentat anterior, şi anume: “Furnizează oamenilor informaţia exactă, astfel încât să fie capabili să
judece mai bine, să ia decizii mai inteligente şi să creeze medii în care să fie încurajată
INOVAREA, pentru a furniza servicii de înaltă calitate clienţilor lor. Toate acestea, prin urmare,
constituie o companie centrată pe KM, o companie de succes”
2.2. Contexte european şi naţional privind creativitatea şi inovarea
Odată stabilită strategia europeană privind “societatea bazată pe cunoaştere” şi “învăţarea de-a
lungul vieţii” toate documentele ulterioare legate de aceste obiective includ conceptele de
creativitate şi inovare. Acestea au fost preluate şi parte sau integral au fost introduse de România în
documentele naţionale pe aceste teme. Vom discuta în continuare o parte a acestor documente.
2.2.1. Documente europene
Documentele europene cuprind strategii şi, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, recomandări,
decizii, rezoluţii etc din care vom aminti câteva cu specificarea acelor părţi referitoare la conceptele
în discuţie.
Strategia (Agenda) Lisabona stabilea ca până în 2010 Uniunea Europeană trebuia să se transforme
în „cea mai dinamică şi competitivă economie din lume bazată pe cunoaştere, capabilă de o creştere
economică durabilă, generatoare de noi locuri de muncă, mai bune, şi caracterizată printr-o mai mare
coeziune socială”. În al doilea raport (din decembrie 2006) intitulat „Un an de rezultate”, Comisia
numeşte patru domenii prioritare de acţiune: investiţii în cunoaştere şi inovare, reducerea presiunii
administrative pentru IMM, modernizarea pieţei muncii şi energia şi schimbările climatice.
În Europa 2020, care reprezintă strategia UE de creştere economică pentru următorii zece ani, José
Manuel Barroso, Preşedintele Comisiei Europene, arată că “într-o lume aflată în permanentă
schimbare, UE doreşte să devină o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste
trei priorităţi se sprijină reciproc şi sunt în măsură să ajute UE şi statele membre să obţină un nivel
ridicat de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială”. În practică, Uniunea a
stabilit cinci obiective majore care urmează să fie îndeplinite până în 2020. Aceste obiective sunt
ocuparea forţei de muncă, inovarea, educaţia, incluziunea socială şi mediul/energia.
Europa 2020” are în vedere 3 mari formule de creştere economică în decada următoare:
1.creştere economică inteligentă (consolidarea cunoaşterii, inovaţie, educaţie, societate digitală);
2.creştere economică durabilă (creşterea eficienţei în producţie şi a competitivităţii);
3.creştere economică inclusivă (participare sporită pe pieţele muncii, dobândirea de noi abilităţi
profesionale şi diminuarea sărăciei).
Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului 2008/c 111/01 privind stabilirea Cadrului
european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții abilitățile sunt descrise ca fiind cognitive
(implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) sau practice (implică dexteritate manuală
şi utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente) şi rezultatele învăţării relevante
corespunzătoare nivelelor de calificare (de la 5 la 8) denotă pentru aceste abilităţi, ca un element
comun, inovarea.
Rezoluţia Consiliului (2007/C 290/01), privind noile aptitudini pentru noi locuri de muncă, prevede
(1) pregătirea populaţiei pentru noi locuri de muncă în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere prin:
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(b) furnizarea şi promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue.....şi întărirea capacităţii acestora
de inovare şi de utilizare a cercetării...
Decizia 1350/2008/EC Parlamentului European şi a Consiliului, privind desemnarea anului 2009
ca Anul European al Creativităţii şi inovării, are ca scop promovarea, prin învăţarea de-a lungul
vieţii, a abilităţilor de creativitate şi inovare pentru toţi. Două din cele cinci obiective specifice sunt
promovarea creativităţii şi sensului iniţiativei încă de la vârste mici prin educaţie formală şi nonformală şi prin activităţi informale ale tinerilor şi încurajarea creativităţii şi inovării atât în organizaţii
publice cât şi private.
2.2.2. Documente naţionale
Incă din Acquis-ul comunitar în vederea negocierilor cu statele candidate la aderare România trebuia
să îndeplinească prevederile, cerinţele şi condiţiile din două din capitole respectiv cap. 17 Ştiinţa şi
Cercetarea şi cap. 18 Educaţie, Formare profesională şi Tineret.
În Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă – orizont 2013-2020-2030 unul din cele patru
obiective-cheie este „Prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi
competitivităţii pentru asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi unor locuri de muncă abundente
şi bine plătite”. În partea a III-a două capitole cuprind Educaţia şi formarea profesională şi Cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inovarea. Orizontul pentru 2013 prevede crearea unor instituţii
noi - Consiliul Cercetării, Consiliul pentru Dezvoltare Tehnologică şi Consiliul pentru Inovare.
În România există ocupaţia de Manager Inovare ale cărui competenţe sunt cuprinse în Standardul
Ocupaţional din 2008, cod COR 241941.
3. TEHNICI PENTRU DEZVOLTAREA DE SOLUŢII CREATIVE
Câteva tehnici de creativitate, grupate pe trei categorii, sunt prezentate în tabelul 1.
Tehnicile pentru dezvoltarea de soluţii creative, funcţie de situaţie sau de scopul urmărit, trebuie
utilizate împreună cu una sau mai multe tehnici de rezolvare a problemelor.
Una din cele mai cunoscute şi mai utilizate astfel de tehnici este ciclul PDCA sau ciclul Deming.
Prin această tehnică se pot implementa ideile noi într-un mod controlat.
Tabel 1. Tehnici de creativitate
GENERATOR DE IDEI
Brainstorming
Reverse Brainstorming
Round Robin Brainstorming
Rolestorming
Brainwriting

INSTRUMENTE DIVERSE
Random Input
Attribute Listing
The Reframing Matrix
Reversal
Metaphorical Thinking

PROCESE CREATIVE
Practical Innovation
KANO Model Analysis
Encouraging Team Creativity
Doblin’s 10 Types of Innovation
Generating New Ideas
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4. ABILITĂŢI DE “SUPRAVIEŢUIRE”
“It is not necessary to change. Survival is not mandatory” (W.Edwards Deming)
În secolul XXI modelul japonez “o viaţă într-o companie“ este depăşit. Era unei cariere de 35-40 de
ani în aceeaşi firmă s-a încheiat.
În ultimele decade în management a devenit deja o axiomă că schimbarea este o stare normală a
afacerilor şi un Bun Lucru (prin translaţia sintagmei Bune Practici). Trebuie insistat asupra faptului
că schimbarea nu este întotdeauna răspunsul corect. Este necesar să se identifice când este nevoie de
schimbare şi, la fel, când nu trebuie să se producă o schimbare.
Schimbarea constantă produce discontinuităţi, anulează avantajele mentale şi de poziţionare obţinute
până la momentul schimbării şi, poate lucrul cel mai important, induce nevoia unor noi experienţe de
învăţare.
De aceea, pentru a rezista într-un mediu în care trebuie să-ţi schimbi frecvent şi constant şi/sau
imprevizibil locul de muncă şi/sau cariera este recomandabil să-ţi dezvolţi cunoştinţele, abilităţile şi
competenţele şi chiar să dobândeşti unele noi, cu bază largă, „portabile”, transferabile de la un loc de
muncă la altul, de la o ocupaţie la alta.
În continuare vom descrie câteva exemple de abilităţi esenţiale.
4.1. Strategie pe termen lung
Conservare şi perspectivă
Aceasta trebuie privită ca perspectivă asupra carierei (Mintzberg’s 5 Ps of Strategy). Păstrarea
abilităţilor din domeniile în care nu mai activezi poate fi unul din punctele tari care vor conta pentru
a face faţă ameninţărilor viitoare.
4.2. Rezolvarea problemelor
Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a problemelor pentru a deveni mai creativ, eficace şi eficient,
prin stimularea gândirii multidimensionale (critice, creative şi orientată spre binele general) care la
rândul ei trebuie cultivată prin tehnici si procese generatoare de idei. Un exemplu este gândirea
laterală (lateral thinking).
4.3. Mentorat şi “formare inversă”
Îmbunătăţirea competenţelor (personale, profesionale şi sociale) prin mentorat în dublu sens.
a. găsirea mentorilor şi modelelor ca suport în controlul provocărilor şi evaluarea opţiunilor în
toate etapele carierei (one-on-one mentoring)
b. utilizarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor pentru a adăuga valoare la îndrumarea
altora, ca mentor direct (micro- şi group-mentoring) sau mentor invers (reverse-) pentru
învăţarea acelor seniori cu privire la rolul personal
4.4. Satisfacţia clienţilor
Depăşirea aşteptărilor
“Wow (enthuse) customers with what they want, before they want it”
Satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor clienţilor, aflate în permanentă schimbare. Este un proces de
inovare pentru anticipare sau inducere a nevoilor viitoare de produse/servicii.
4.5. Jocul serios (Serious play)
Formare prin jocuri
Formarea angajaţilor pentru noi calificări, printr-o practică directă cu risc scăzut, cu ajutorul unor
Jocuri Simulate – JOSIM – (SIMS – Simulated Games).
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Formarea va începe asemănător jocurilor pe care am început să le îndrăgim. Studiile arată că această
nouă metodă de formare este eficientă pentru dobândirea rapidă a competenţelor pentru tot spectrul
angajatului.
4.6. Eticheta personală (Personal Branding)
Construirea brandului personal
“Mai important decât ceea ce ştii sau pe cine ştii este cine te ştie pe tine“
O bună reputaţie are aceeaşi valoare şi acum şi în viitor, şi conduce la o poziţie de pe care fiecare îşi
poate stabili propria valoare pe piaţa muncii.
Condiţia de vizibilitate este satisfăcută prin utilizarea tehnologiei sociale (Social Technology) care
înregistrează informaţiile la zi privind cotele personale (Personal Ratings), recomandările şi
reputaţiile.
4.7. Tehnologia socială (Social Technology)
Relaţionare virtuală
Astăzi există un sortiment bogat de instrumente de comunicare online – reţele de socializare –
blogging, twitter, facebook, linkedin etc.
Utilizarea tehnologiilor sociale facilitează:
- flexibilitatea muncii / vieţii prin lucrul în echipă la sau în afara locului de muncă
- loc de muncă mobil (mobile workplace) - “al treilea spaţiu” (Third Place) – Offsite work teams
atunci când se utilizează un smartphone
- răspunsul în timp real (Real-Time Feedback Loops)
- îmbunătăţirea învăţării informale şi peer-to-peer
- dezvoltarea “inteligenţei sociale”
4.8. Benchmarking - Benchlearning
Benchmarking
Informal Benchmarking
Compararea şi învăţarea din comportamentul şi practica celorlaţi
- conversaţiile cu colegii de servici şi învăţarea din experienţa lor
- consultarea experţilor
- relaţionarea cu alţi participanţi din alte organizaţii la conferinţe, seminarii, forumuri
Benclearning
Una din cele mai eficiente metode educaţionale ale adulţilor de dobândire a unor cunoştinţe şi a unei
mai bune înţelegeri a propriei activităţi prin observarea lor în lumina experienţei altcuiva
- a învăţa de la alţii Bunele Exemple, lucrurile pe care ei le fac bine
- a căuta idei noi pentru activitatea proprie
- a învăţa din, şi a evita, greşelile pe care le-au făcut alţii
5. CONCLUZII
Pregătirea profesională, în orice context, este doar o parte a procesului de învăţare de-a lungul vieţii.
Creativitatea şi inovarea sunt considerate abilităţi “cheie” în toate documentele privind educaţia şi
formarea profesională, fie europene fie naţionale. Plecând de la aceste abilităţi se pot dobândi şi
dezvolta alte abilităţi cu bază largă, pe care le-am numit “portabile”, adică transferabile de la un loc
de muncă la altul sau dintr-o ocupaţie în alta si “de supravieţuire” în sensul că având una sau mai
multe abilităţi din cele 8 descrise mai sus, prin această flexibilitate, se poate continua sau se poate
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găsi mai uşor o poziţie de lucru pe piaţa muncii, inclusiv transnaţională, atât în prezent cât şi în
viitorul cel puţin apropiat.
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DEFINIREA CALIFICĂRILOR.
CADRU EUROPEAN VS. CADRU NAŢIONAL? OBLIGAŢII VS. RECOMANDĂRI?
Marius Milcu
marius.milcu@ulbsibiu.ro
ABSTRACT: Definirea calificărilor constituie o problematica actuală a educaţiei mondiale. Pe toate
continentele se fac eforturi consistente pentru cercetarea şi definirea riguroasă a acestor calificări. Cu
toate că un consens ştiinţific şi metodologic este departe de a fi obţinut (un asemenea consens nu
poate constitui, de altfel, un scop în sine), lucrurile par a se bucura, într-o anumită măsură, de o
abordare unitară. A fost adoptat un cadru comun de referinţă la nivel european sub numele de
European Qualification Framework (EQF), care îşi propune să contribuie la uniformizarea
sistemelor de calificare profesională naţionale.
Obiectivele prezentului articol sunt legate tocmai de interacţiunile dintre cadrul european al
calificărilor şi cele existente la nivel naţional, mai exact de identificarea modului în care acestea se
articulează şi se modelează reciproc.
Cuvinte cheie: calificări, cadru european al calificărilor, cadre naţionale ale calificărilor, definirea
calificărilor.
1. INTRODUCERE
Propunându-şi să sistematizeze procesul de calificare profesională, să uniformizeze sistemele
naţionale de calificare profesională, cadrul european al calificărilor urmăreşte în principal facilitarea
procesului de integrare europeană atât la nivelul proceselor educaţionale, cât şi pe plan profesional.
Deşi aşteptat cu interes, cadrul european al calificărilor - European Qualification Framework (EQF)
nu a reuşit încă să se impună la nivelul naţiunile europene. De-a lungul bătrânului continent se
întâlnesc încă numeroase maniere de a concepe şi de a defini calificările.
2. CADRU EUROPEAN VS. CADRU NAŢIONAL?
Se obsevă, încă de la prima vedere, că preocupările privind definirea calificărilor înregistrează
intensităţi şi nuanţe diferite. Pe de o parte, există câteva state europene foarte avansate în studiul şi
definirea calificărilor, între care se pot enumera Irlanda şi Malta. Pe de altă parte însă, există alte
câteva state europene (între care se situează şi România, din păcate) în care aceste preocupări sunt
minime. În fine, la jumătatea distanţei între cele două categorii se găsesc acele state care fie au preluat
ad literam cadrul european al calificărilor, fără a interveni în vreun fel asupra acestuia (şi aceste state
sunt majoritare, aşa cum era de aşteptat), fie au preluat EQF în linii generale (adoptând cele 8 niveluri
verticale de învăţare, mai exact), nuanţându-l şi particularizându-l într-o anumită măsură, adaptândul la specificul naţional şi făcând minimum de inovaţii în această privinţă. Din această ultimă categorie
face parte Portugalia, de exemplu, care a preluat cadrul european al calificărilor în totalitate, operând
însă o mică modificare, prin înlocuirea termenului de abilităţi cu cel de atitudini.
Deşi cadrul european al calificărilor cuprinde 8 niveluri verticale de învăţare, observăm o mare
varietate la nivelul cadrelor naţionale. Astfel, dacă Marea Britanie, Ţara Galilor, Irlanda de Nord
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beneficiază de cadre naţionale ale calificărilor situate pe 8 niveluri verticale, nu la fel se prezintă
situaţia în Irlanda (10 niveluri) sau Scoţia (12 niveluri).
Într-un mod similar, majoritatea sistemelor naţionale de calificări din vestul Europei au adoptat (şi
adaptat, în unele cazuri) cadrul european al calificărilor, cu cele 8 niveluri verticale aferente. La polul
opus se situează câteva state europene, care nu au realizat nici măcar primii paşi în vederea
transpunerii EQF la nivel naţional. În România, spre exemplu, funcţionează încă un cadru al
calificărilor destul de vechi şi depăşit, care cuprinde doar 5 niveluri de învăţare.
O altp sursă majoră de diferenţiere provine din accentul pus de statele europene asupra calificărilor
legate de educaţia superioară (higher education) sau asupra calificărilor care ţin de nivelul inferior de
învăţare (non higher education). Irlanda este preocupătă îndeosebi (dar nu numai) de prima direcţie,
în timp ce Portugalia se ocupă exclusiv de cea de-a doua.
În România, Cadrul Naţional al Calificărilor porneşte tocmai de la generoasa premisă a facilitării
procesului de integrare academică şi profesională a absolvenţilor instituţiilor româneşti de învăţământ
în ţările din UE, prin intermediul convergenţei depline a sistemului de formare profesională din
România cu cadrul european al calificărilor (EQF).
3. INSTITUŢII PROFESIONALE CARE INTERVIN IN DEFINIREA CALIFICĂRILOR
La nivel european, se poate constata o tendinţă puternică de reglementare a calificărilor profesionale
(non-academice, cu alte cuvinte), provenind, de cele mai multe ori, de la asociaţiile profesionale
internaţionale, care se dovedesc a fi direct interesate de abordarea transfrontalieră a calificărilor, în
vederea asigurării unei migraţii eficiente a forţei de muncă de-a lungul Europei. Această situaţie este
cel mai uşor de remarcat în ceea ce priveşte profesiile liberale (medic, avocat, arhitect, psiholog, etc.),
dar nu numai.
3.1. European Federation of Psychological Associations (Federaţia Europeană a Asociaţiilor de
Psihologie) reprezintă un exemplu elocvent privind tendinţa mai sus menţionată, care pune în legătură
problematica definirii calificărilor cu practica profesională în domeniul psihologiei. Această
prestigioasă instituţie pune problema definirii calificărilor în termeni de asigurare a furnizării
serviciilor de psihologie de către un practician.
3.2. EUROPSY - certificatul european de psiholog
În ultimele decenii s-au fost făcut eforturi pentru stabilirea cadrului şi standardelor în Europa în ceea
ce priveşte practica psihologică. Astfel, în 1990 Federaţia Europeană a Asociaţiilor Psihologilor
Profesionişti (EFPPA) a adoptat un set a unor Standarde Optimale pentru Profesia de Psiholog
(EFPPA 1990) în cadrul căreia cererile au fost formulate pentru educaţia academică şi pregătirea
profesională a psihologilor.
Reţeaua Europeană a Psihologilor Organizaţionali şi ai Muncii (ENOP), pe baza unei subvenţii
Copernicus de la Comisia Europeană, a elaborat un curriculum tip şi standarde minime pentru
educaţia şi pregătirea pentru munca şi psihologia organizaţională (Roe et al., 1994; ENOP, 1998). Un
grup de lucru de psihologi europeni a urmat o direcţie similară în definirea unui cadru pentru educaţie
şi pregătirea psihologilor europeni în contextul programului Leonardo da Vinci (Lunt, 2000; Lunt et
al. 2001a, Lunt 2002). Documentul rezultat, intitulat „EuroPsyT, un cadru pentru educaţia şi
pregătirea psihologilor în Europa” a fost pe larg discutat de către asociaţiile şi comunităţile de
psihologi din Europa şi adoptat de către Federaţia Europeană a Asociaţiilor de Psihologi (EFPA,
succesor al EFPPA) în anul 2001.
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Cadrul EuroPsy reprezintă baza pentru viitoarele dezvoltări ce se presupune că vor duce la crearea
unui sistem structurat pe două nivele, ce va cuprinde Certificatul European EuroPsy în Psihologie, ca
standard de bază pentru libera practică a profesiei de psiholog şi un număr de certificate de specialişti
în psihologie, care se fundamentează pe aceasta. O contribuţie majoră a acestei acţiuni este
dezvoltarea competenţelor, care pot fi evaluate ca rezultate ale educaţiei şi pregătirii, mai degrabă
decât dependenţa doar de un curriculum academic.
Comisia Europeană este, de asemenea, în favoarea unui raport „abil” care accentuează transparenţa
şi care permite o evaluare a competenţei în cadrul diferitelor contexte. Acest fapt poate fi remarcat în
aşa zisul proiect „Tuning” (Tuning Educational Structures in Europe), parte a proiectului Declaraţiei
de la Bologna, al cărui scop este dezvoltarea unui set de competenţe generice şi specifice care să
conducă la rezultate în diferite domenii. Proiectul „Tuning” a început în anul 2000 ca un proiect care
să facă legătura dintre obiectivele politice rezultate din Procesul de la Bologna şi iniţiativele
Convenţiei de recunoaştere de la Lisabona. Prima fază a acestui proiect a acoperit anumite domenii,
dar nu şi domeniul psihologiei; în cea de a doua fază, domeniul psihologiei a fost dezvoltat de către
un mic grup, care a fost implicat şi în dezvoltarea proiectului EuroPsy (Lunt et al, 2011).
În acest moment, echivalenţa calificărilor academice este evaluată la nivel naţional de către Centrele
de Informare ale Recunoaşterii Academice Naţionale (NARIC) în colaborare cu Centrele de
Informare ale Reţelei Europene (ENIC) la nivel european. Se aşteaptă ca îmbinarea specificaţiilor din
curriculum cu specificarea competenţelor practicienilor psihologi, aşa cum se prezintă în cadrul
EuroPsy, să facă posibilă o evaluare mai transparentă a echivalenţei şi furnizarea unor servicii
psihologice calitativ superioare către clienţi.
În principiu, obiectivul oricăror viitoare certificate de specialist (care atestă expertiza unui specialist
într-un domeniu dat) este acela de a specifica cerinţele de liberă practică într-un cadru special la
punctul care se situează dincolo de nivelul de intrare într-o profesie (acela de a desemna statutul de
consultant şi specialist, de exemplu). Până în prezent au fost realizate certificate de specialişti în
psihoterapiei, ca în cel al psihologiei muncii şi organizaţionale. Este probabil să fie elaborate viitoare
certificate de specialist, pornind de la standardele EuroPsy.
În anumite ţări se solicită un nivel înalt de calificare sau de specializare, chiar înainte ca psihologii să
îşi poată asuma aspecte particulare ale oricărei activităţi profesionale. Datorită acestui considerent,
este posibili ca dezvoltarea calificărilor avansate să conducă la restricţii în setările, nivelurile şi
sarcinile în care deţinătorii certificatului EuroPsy de bază pot fi consideraţi competenţi pentru a
profesa independent. Acest fapt va fi stabilit în ţara de practică, în conformitate cu reglementările
EFPA privind EuroPsy care guvernează practica în ţara respectivă.
Principii Directoare
La baza dezvoltării Certificatului European în Psihologie EuroPsy, în care este implicit încorporat
Standardul European privind practica psihologică, se reflectă opt principii directoare, care urmăresc
următoarele direcţii:
a. protejarea consumatorilor şi cetăţenilor în Europa, prin asigurarea calităţii şi protejarea publicului
împotriva furnizorilor de servicii psihologice necalificate;
b. respectarea reglementărilor naţionale pentru psihologii care practică la ora actuală;
c. contribuţia la mecanismele de promovare a mobilităţii psihologilor, permiţându-le acestora să-şi
practice profesia oriunde în Europa, cu condiţia de a avea calificări corespunzătoare;
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d. promovarea valabilităţii serviciilor psihologice adecvate în Europa. Fiecare cetăţean şi fiecare
instituţie ar trebui să fie capabilă să beneficieze de servicii psihologice de înaltă calitate din partea
unui profesionist competent şi calificat, iar sistemul ar trebui să contribuie la atingerea acestui
obiectiv.
e. aprobarea unui angajament pentru menţinerea activă a competenţei. Pentru acest motiv,
certificatul EuroPsy este acordat pentru o perioadă limitată şi ar trebui reînnoit (acordat din nou pentru
o perioadă limitată), pe baza evidenţei practicii profesionale continue şi a dezvoltării profesionale a
celui în cauză;
f. garantarea calificării necesare practicii profesiei de psiholog la un nivel de începător şi ulterior;
g. asigurarea acordării EuroPsy pe baza:
• finalizării demonstrate a unui curriculum academic în psihologie;
• competenţei demonstrate în îndeplinirea rolurilor profesionale în timpul practicii profesionale
supervizate;
• aprobării standardelor etice europene (ca şi a celor naţionale) pentru psihologi
h. garantarea corectitudinii sistemului EuroPsy şi împiedicarea favorizării sau defavorizării
psihologilor pe baza diferenţelor naţionale sau de altă natură a fondului educaţional sau profesional
şi recunoaşterea serviciilor de înaltă calitate, ca principiu dominant. Acesta înseamnă că certificatul
EuroPsy nu va impune cerinţe specifice în ceea ce priveşte structura sau formatul educaţiei academice
sau natura şi organizarea stagiului pregătirii profesionale.
4. OBLIGAŢII VS. RECOMANDĂRI?
Deşi, aşa cum am pus deja în evidenţă, există o mare varietate privind cadrele naţionale ale
calificărilor, nu se poate afirma că există o presiune instituţională la nivel european pentru adoptarea,
într-o formă sau alta, a cadrului european al calificărilor (EQF). De-a lungul Europei pot fi identificate
cadre naţionale ale calificărilor cu 5 niveluri de învăţare, cu 8 niveluri, cu 10 sau cu 12 niveluri, ceea
ce contează, în cele din urmă, fiind integrarea acestora, într-o formă sau alta, în cadrul european al
calificărilor. Unele state, în special acelea care dispun de cadre ale calificărilor uşor atipice (Irlanda,
Scoţia), stabilesc inclusiv o echivalenţă a acestor niveluri, astfel încât rezultă cu uşurinţă un cadru
naţional al calificărilor care se poate integra, în cele din urmă, în cadrul european, fără a fi însă similar
cu acesta.
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FORMAREA ÎN ŞTIINŢELE SOCIO-UMANE.
APLICAŢII PRIVIND PROFESIA DE PSIHOLOG
Marius Milcu
marius.milcu@ulbsibiu.ro

ABSTRACT: Frecvent vehiculat în ultimele decenii, conceptul de formare beneficiază încă de
sensuri şi semnificaţii multiple, care nu întotdeauna se dovedesc a fi pe deplin congruente. Aplicabil
unor domenii ştiinţifice şi/sau aplicative variate, acest concept generează puneri în practică şi strategii
educaţionale diverse, pornind de la cele tradiţionale si mergând până la cele mai moderne, de tipul elearning / blind-learning. Cu toate acestea, eficienţa strategiilor utilizate şi, implicit, a formării de
ansamblu nu înregistrează de fiecare dată niveluri satisfăcătoare, iar beneficiarii acestor activităţi nu
reuşesc neapărat să valorifice cunoştinţele şi abilităţile recent achiziţionate, respectiv să le transforme
în avantaje profesionale pe piaţa muncii. Prezentul articol îşi propune tocmai să treacă în revistă unele
dificultăţi şi disfuncţionalităţi ale procesului de formare în ştiinţele socio-umane, punând în scenă un
studiu de caz asupra unei profesii liberale şi anume aceea de psiholog.
Cuvinte cheie: formarea adulţilor, strategii educaţionale, calificare, piaţa muncii, abilităţi şi
competenţe.
1. INTRODUCERE
În calitate de componentă fundamentală a procesului de educaţie globală, formarea adulţilor
beneficiază de caracteristici comune legate de planificarea, organizarea, desfăşurarea, evaluarea şi
revizuirea formării, dar dispune şi de o serie de elemente care o diferenţiază şi o nuanţează în raport
cu educaţia care se derulează la alte paliere de vârstă. Cele mai multe dintre acestea provin tocmai
din aspectele şi trăsăturile specifice populaţiei adulte, care impun în consecinţă înlocuirea strategiilor
educative tradiţionale, formale oferite esenţialmente de către instituţiile şcolare cu cele nonformale,
oferite de medii electronice (internet), biblioteci, diverse cluburi / cercuri / organizaţii şi chiar cu cele
informale, neplanificate şi spontane, care apar în derularea efectivă a activităţilor educative.
Formarea adulţilor devine astfel un proces educativ aparte, cu obiective, metode şi strategii specifice,
cu o structură semnificativ diferită de cea tradiţională, utilizând materiale şi suporturi de curs de tip
nou, bazându-se pe elemente de comunicare moderne. La rândul său, formatorul se îndepărtează din
ce în ce mai mult de profilul profesorului clasic, tinzând a deveni mai degrabă un actor educaţional
versat, capabil de a juca roluri educative numeroase şi extrem de diverse, de a comunica în maniere
neobişnuite, de a-şi pune cursanţii şi de a evolua în situaţii educative atipice, în scopul de a forma
abilităţi şi competenţe specifice, cu şanse mari de a fi utilizate şi valorificate în calitate de avantaje
profesionale pe piaţa muncii.
2. DE CE FORMAREA ADULŢILOR?
2.1. La solicitarea adulţilor. Din diverse motive (personale / de autocunoaştere şi autoperfecţionare,
pentru sporirea sau actualizarea propriilor abilităţi şi competenţe, pentru creşterea atractivităţii şi a
angajabilităţii pe piaţa muncii), adulţii caută şi solicită ei înşişi formarea profesională continuă.
2.2. La solicitarea pieţei muncii. În funcţie de cererea de produse şi servicii calitativ noi, piaţa
muncii evoluează odată cu societatea, diversificându-se, reorientându-se, înscriindu-se pe direcţii noi,
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uneori nebănuite cu câtva timp în urmă, motiv pentru care nevoia de personal pregătit şi adaptat
profesional în raport cu aceste noi direcţii devine acută. La un moment dat, acest personal este fie
insuficient, fie total nepregătit în ceea ce priveşte noile evoluţii ale pieţei muncii, determinând astfel
angajatorii să caute noi furnizori şi noi cursuri de formare profesională, în concordanţă cu solicitările
de piaţă ale acelui moment.
3. CARE ESTE PUBLICUL-ŢINTĂ?
În mod evident, adulţii dispun de caracteristici care-i transformă într-un public perfect pentru formare.
Între aceste caracteristici se pot enumera următoarele:
- Un nivel crescut al motivaţiei. Adulţii ştiu exact ce anume doresc şi au capacitatea de
a-şi urmări în cod consecvent scopurile propuse.
- Gradul crescut de înţelegere, prin utilizarea aptitudinilor cognitive şi chiar emoţionale
superioare, permiţând astfel accelerarea educaţiei şi creşterea eficienţei formării.
- Utilizarea propriei experienţe de viaţă constituie, în mod indiscutabil, un avantaj în
procesul de formare. Adulţii învaţă astfel mai uşor, creându-şi raportându-se permanent la
anumite puncte de reper din experienţa personală.
- Capacitatea de a se angaja în activităţi şi roluri diferite, de a se adapta unor cerinţe
educative noi şi diversificate.
- Abilităţi sporite de a utiliza metode şi tehnici de comunicare, uneori noi, moderne, mai
puţin obişnuite.
3.1. Formarea se poate adresa specialiştilor dintr-un anumit domeniu. Există domenii de
activitate caracterizate printr-un nivel ridicat al schimbării, printr-o evoluţie rapidă şi în care
profesioniştii au în mod indispensabil nevoie de actualizarea cunoştinţelor, abilităţilor şi
competenţelor. Acestea se perimează rapid şi devin inutile, uneori chiar contraproductive, necesitând
în consecinţă up-date-uri periodice, în absenţa cărora un specialist devine rapid ineficient şi
neperformant într-o asemenea activitate.
3.2. Formarea se poate adresa non-specialiştilor, adică unui segment de populaţie care ar putea
activa, la un moment dat, în domeniul de referinţă. O importanţă deosebită au, în această privinţă,
estimările privind ocuparea forţei de muncă pe termen mediu şi îndelungat, pornind de la care se pot
identifica anumite crize de personal de specialitate într-un domeniu sau altul într-un anumit interval
de timp. O societate sănătoasă, o piaţă a muncii adaptabilă şi viabilă identifică din timp asemenea
fenomene, luând măsuri pentru evitarea unor asemenea situaţii nedorite, în care domenii rentabile şi
cu mare căutare pe piaţă s-ar putea dovedi, la un moment dat, în imposibilitate de a performa la nivelul
aşteptat de societate.
4. CINE REALIZEAZĂ FORMAREA?
Deşi pare un truism, avem în vedere formatorii. Întrebarea delicată care se ridică însă se referă la
accesul la acest statut al unor specialişti din domeniul dat (inginerii şi numai inginerii pot fi formatori
pentru specialiştii din domeniul ingineriei, de exemplu) sau al unor specialişti din alte domenii, uneori
aparent îndepărtate (inginerii pot fi formatori pentru economişti, spre exemplu???). Răspunsul la
această întrebare este unul dificil de identificat, existând perspective atât pro, cât şi contra ambelor
variante.
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În mod indiscutabil, răspunsul trebuie să fie unul individualizat, care să ţină cont de pregătirea şi
aptitudinile specifice fiecărui aspirant la statutul de formator, ca şi de cerinţele specifice domeniului
în care acesta urmează să activeze. Pornind de la gradul de concordanţă între cele două seturi de
cerinţe (ale aspirantului şi ale domeniului respectiv), evaluarea şi atestarea / acreditarea formatorilor
de către instituţiile abilitate nu ar trebui să fie un proces deosebit de dificil.
5. PRIN CE METODE SE REALIZEAZĂ FORMAREA ADULŢILOR?
Pornind de la caracteristicile anterior enumerate (vezi punctul 3), adaptarea şi rafinarea metodelor şi
tehnicilor utilizate de către formator devine o necesitate. Prin comparaţie cu segmentul propriu-zis
şcolar de activitate, unde metodele folosite sunt, într-o anumită măsură, cele deja consacrate,
tradiţionale, în formarea adulţilor este indispensabil apelul la studii de caz, experimente şi analize de
piaţă, studii aplicative, jocuri de rol, etc., care să pună cursantul în situaţia de a valorifica rapid şi
eficient propriile experienţe educative şi de viaţă.
6. STANDARDE OCUPAŢIONALE VS. STANDARDE DE FORMARE
Problematica standardelor ocupaţionale cade sub responsabilitatea Autorităţii Naţionale pentru
Calificări. Demersurile sunt realizate de către Direcţia Formare Profesională a Adulţilor şi Serviciul
pentru Relaţia Calificări - Piaţa Muncii, pe baza unei metodologii specifice, incluzând Analiza
ocupaţională - AO, Standardul ocupaţional – SO şi Calificarea – Q. Odată stabilit standardul
ocupaţional al unei profesii date şi în strânsă legătură cu acesta, este necesară stabilirea standardului
specific de formare din domeniul respectiv.
7. CARE ESTE FINALITATEA FORMĂRII ADULŢILOR?
7.1. Răspunde solicitărilor adulţilor, satisfăcând astfel trebuinţele educative (personale, sociale sau
profesionale) ale acestora.
7.2. Răspunde solicitărilor pieţei muncii.
7.3. Răspunde solicitărilor angajatorilor.
Numai în măsura în care toate cele trei instanţe de mai sus recunosc şi validează rezultatele formării
putem considera eficient procesul de formare.
8. FORMAREA ADULŢILOR. CONSIDERAŢII PRIVIND PROFESIA DE PSIHOLOG
8.1. La solicitarea adulţilor. Ritmul alert de schimbare a societăţii, schimbările majore intervenite
în viaţa socială, economică, politică şi culturală a ultimilor ani au determinat evoluţii uneori nedorite
ale aspectelor psiho-comportamentale şi sociale prezente la nivelul indivizilor şi grupurilor, evoluţii
cărora psihologul practician este nevoit să le facă faţă, cunoscându-le şi intervenind asupra lor.
Experienţa profesională şi de viaţă a acestuia se poate dovedi, în asemenea contexte, nefolositoare, în
timp ce cunoştinţele, abilităţile şi competenţele proprii pot fi uneori depăşite sau chiar parazitare.
Devine astfel evidentă necesitatea unor noi formări şi specializări, în vederea achiziţiei de noi
cunoştinţe, abilităţi şi competenţe.
La solicitarea pieţei muncii. La rândul lor, asemenea mutaţii intervenite în psihologia şi
comportamentul persoanelor, în dinamica grupurilor sociale şi a organizaţiilor sunt treptat
conştientizate de către angajatori, care au nevoie de gestiona adecvat costurile şi implicaţiile lor. Iar
pentru atingerea acestor scopuri angajatorii vor solicita ei înşişi personal de strictă specialitate,
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psihologi cu cunoştinţe, abilităţi şi competenţe aflate în deplină concordanţă cu problematica
psihologică şi socială a momentului, cu evoluţiile pieţei muncii.
8.2. Publicul-ţintă al formărilor din domeniul psihologiei sunt psihologii practicieni care activează
în diferite specialităţi şi subspecialităţi ale psihologiei. În calitate de profesie liberală, psihologia
ultimului deceniu cunoaşte o diversificare puternică, fiind implicată în diverse domenii de activitate,
nebănuite în urmă cu un oarecare interval de timp. Formările din acest domeniu se adresează exclusiv
psihologilor practicieni, adică exclusiv specialiştilor, accesul non-specialiştilor fiind complet
restricţionat prin reglementările naţionale existente la nivelul Colegiului Psihologilor din România.
8.3. Formatorii din domeniul psihologiei sunt exclusiv psihologi cu drept de liberă practică,
recunoscuţi şi acreditaţi de autoritatea naţională de reglementare a profesiei de psiholog, pornind de
la o metodologie specifică domeniului şi specializării respective. De menţionat restricţionarea
accesului la statutul de formator şi / sau supervizor în cadrul specializărilor din practica psihologică,
cerinţele existente în acest sens fiind numeroase şi stricte inclusiv pentru psihologii practicieni.
8.4. Metodele utilizate în procesul de formare sunt cele specifice adulţilor şi domeniului
psihologiei. Ne referim aici îndeosebi la studii de caz, studii aplicative, simulări şi jocuri de rol, elearning, interacţiune mediată de calculator, etc.
8.5. În ceea ce priveşte standardele ocupaţionale, eventualele profesiograme pentru diferitele
specializări din domeniul practicii psihologice, este de menţionat faptul că acestea lipsesc, pentru
moment. În afara cerinţelor formale, cu caracter general pentru accesul în această profesie, nu există
o listă exhaustivă de solicitări şi cerinţe specifice specializărilor din practica psihologică, deşi profesia
de psiholog este oficial recunoscută ca făcând parte dintre cele cu grad de risc profesional crescut.
8.6. Finalitatea formării în domeniul practicii psihologice o reprezintă achiziţia de noi abilităţi şi
competenţe de către specialiştii atestaţi la un moment dat, care să crească posibilităţile de cunoaştere
şi de intervenţie în domeniul specific de activitate, în concordanţă cu evoluţiile recente ale indivizilor,
grupurilor şi organizaţiilor.
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FORMAREA PROFESIONALĂ A ADULŢILOR ÎN CADRUL PROGRAMELOR
POSTUNIVERSITARE
Ioan Miloşan
Universitatea Transilvania din Braşov-România, milosan@unitbv.ro
ABSTRACT: Lucrarea prezintă date referitoare la motivarea adulţilor la participare aprocesului de
formare profesională, fiind prezentate sursele motivaţionale: relaţiile sociale, aşteptările sociale,
avansarea profesională, refugiul sau stimularea, intersul cognitive. Sunt evidenţiate cele două
documente de bază în formarea profesională a adulţilor în cadrul programelor postuniversitare şi
anume: Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind Formarea profesională a adulţilor şi Legea
Educaţiei Naţionale- Legea Nr. 1 /2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011,
articolul 173. Este prezentat Sistemul European de Credite Transferabile SECT / ECTS – European
Credit Transfer System.
Cuvinte cheie: formarea profesională a adulţilor, sursele motivaţionale, programele postuniversitare,
documente, legii de referinţă, Sistemul European de Credite Transferabile SECT, credite de studii.
1. INTRODUCERE
Conceptul de „educaţie permanentă” a fost lansat pentru prima oară în Anglia, în cadrul
„Comitetului pentru educaţia adulţilor” în 1919, conceptul fiind lansat de carenţele de instruire
realizată la vârsta copilăriei şi a adolescenţei (Bîrzea, 2000).
Existenţa milenară a conceptului poate fi demonstrată şi prin:
- proverbe populare: „Omul toată viaţa învaţă”;
- din maxime latineşti: ,,Ne discere cessa ” (,,Nu înceta să înveţi”);
- din cugetări celebre: „Tota vita schola est” (,,Întreaga viaţă este o şcoală”) - Johann Amos
Comenius (1592- 1670).
Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA- (fig.1.)
înfiinţată între 23 octombrie – 4 noiembrie 1861 la Sibiu, de către „inteligențiile româneşti ardelene”,
cum erau numiți intelectualii vremii, a avut un rol însemnat în emanciparea culturală și politică a
românilor din Transilvania.
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Fig. 1. Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA)1861
Primul președinte al Astrei a fost Andrei Şaguna, vicepreședinte Timotei Cipariu şi secretar
George Bariţ.
ASTRA, poate fi considerată o instituţie de educarea adulţilor, premergătoare Comitetului pentru
educaţia adulţilor din Anglia.
Începând cu anulul 1960, se vorbeşte tot mai des despre învăţământul pentru adulti, despre
perfecţionare, reciclare şi chiar despre universităţi pentru vârsta a treia (Barna, 1989).
Treptat,conceptul de „educaţia adulţilor” cunoaşte modificări majore pe care le parcurge şi ‚în
prezent.
Chiar dezvoltarea puternica a învăţămâtului universitar la sfârşitul secolului trecut şi inceputului
secolului al XX-lea, arată că era necesară continuarea instruirii şi educaţiei în perioada adultă
(Vintanu, 1998).
Definirea procesului de învăţare azi se face din mai multe puncte de vedere:
- „transformarea conştiinţei psihologice a individului” (J. Piaget);
- „a finaliza şi promova schimbări în organizarea comportamentală a omului” (P. A. Osterrieth);
- „a schimba sensul experienţei umane” (A. Quellet);
- „modificarea valorii pozitive în comportarea raţională umană” (I.Cerghit);
- „proces de asimilare şi practicare a informaţiilor, valorilor şi acţiunilor specifice omului” (N.
Vintanu) etc.
2. MOTIVAREA ADULŢILOR LA PARTICIPAREA PROCESULUI DE FORMARE
PROFESIONALĂ
Învăţarea pe parcursul întregii vieţi reprezintă, atât pentru salariaţi cât şi pentru persoanele aflate
în căutarea unui loc de muncă, un principiu foarte important pentru creşterea adaptabilităţii şi a
mobilităţii forţei de muncă cât şi pentru combaterea excluziunii sociale. Dinamica situaţiei
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economico-sociale, mai ales în contextul concurenţei acerbe pe piaţa europeană a forţei de muncă,
impune atât indivizilor cât şi organizaţiilor (publice sau private) luarea unor măsuri active de formare
profesională menite să crească randamentul profesional (Vaughn, 2008).
Sursele motivaţionale ale adulţilor pentru participarea la procesul de formare profesională sunt:
• Relaţiile sociale: adulţii vin la cursuri de perfecţionare sau la alte activităţi instructive pentru aşi face noi prieteni sau pentru a fi împreună cu prietenii/colegii/rudele.
• Aşteptările sociale: adulţii se angajează în activităţi de instruire la insistenţa unei autorităţi, la
recomandările soţului/soţiei, la sugestiile prietenilor.
• Avansarea profesională: adulţii se angajează într-un proces de instruire pentru a obţine beneficii
materiale, avansare profesională, prestigiu social, pentru "a ţine piept"concurenţei.
• Refugiu sau stimulare: pentru a scăpa de plictiseală, pentru a evita rutina de acasă sau de la
serviciu, unii adulţi îşi găsesc salvarea în învăţare.
• Interesul cognitiv: majoritatea adulţilor învaţă de dragul învăţării, caută informaţii noi pentru aşi satisface curiozitatea.
3. FORMAREA PROFESIONALA A ADULŢILOR ÎN CADRUL PROGRAMELOR
POSTUNIVERSITARE
Se bazează pe două documente:
a) Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind Formarea profesională a adulţilor;
b) Legea Educaţiei Naţionale- Legea Nr. 1 /2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10
ianuarie 2011, articolul 173.
3.1. Formarea profesionala a adulţilor în cadrul programelor postuniversitare conform
Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000
Conform O.G. 129-2000, privind Formarea profesională a adulţilor, în capitolul 1, se stipulează
următoarele:
- adulţii sunt persoanele care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă şi pot participa la
programe de formare profesională, în condiţiile legii (art. 1);
- adulţii au drepturi egale de acces la formare profesională, fără discriminări pe criterii de vârstă,
sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă (art 2, punct 1);
Formarea profesională a adulţlor are conform articolului 3 următoarele principale obiective:
a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu
necesităţile pieţei muncii;
b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă;
c) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, precum
şi în ocupaţii înrudite;
d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de
modificări ale capacităţii de muncă;
e) însuşirea unor cunoştinte avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru îndeplinirea
sarcinilor de serviciu.
Conform articolului 4, punctul 1 formarea profesională a adulţilor cuprinde:
a) formarea profesională iniţială şi
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b) formarea profesională continuă organizată prin alte forme decât cele specifice sistemului
naţional de învăţamânt.
Formarea profesională iniţială a adulţilor asigură pregătirea necesară pentru dobândirea
competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de muncă.
Formarea profesională continuă este ulterioară formării iniţiale şi asigură adulţilor fie
dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competenţe.
Competenţa profesională (conform articolul 5, punctul 1) reprezintă capacitatea de a realiza
activităţile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupaţional.
Competenţele profesionale se dobândesc pe cale formală, non-formală sau informală care, în
sensul prevederilor prezentei ordonanţe, se definesc astfel:
a) prin calea formală se înţelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare
profesională;
b) prin calea non-formală se înţelege practicarea unor activităţi specifice direct la locul de muncă
sau autoinstruirea;
c) prin calea informală se înţelege modalităţile de formare profesională neinstituţionalizate,
nestructurate şi neintenţionate - contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socio-educaţional,
familie, societate sau mediu profesional.
Conform articolului 5, punctul 3, formarea profesională a adulţilor se organizează pentru:
- iniţiere;
- calificare;
- perfecţionare;
- specializare;
- recalificare, definite astfel:
a) iniţierea reprezintă dobândirea unor cunoştinte, priceperi şi deprinderi minime necesare pentru
desfăşurarea unei activităţi;
b) calificarea reprezintă ansamblul de competenţe profesionale care permit unei persoane să
desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii;
c) perfecţionarea constă în dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul aceleiaşi calificări;
d) specializarea este o formă specifică de formare profesională care urmăreşte obţinerea de
cunoştinţe şi deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei ocupaţii;
e) recalificarea constă în obţinerea competenţelor specifice unei alte ocupaţii sau profesii, diferită
de cele dobândite anterior.
Formarea profesională a adulţilor conform articolului 7 din OG 129, se organizează în mod distinct
pe niveluri de pregatire:
-profesii;
- ocupaţii;
- meserii;
- specialităţi;
tinându-se seama:
- de nevoile angajatorilor;
- de competenţele de bază ale adulţilor;
- de cerinţele posturilor pe care aceştia le ocupă;
- de posibilităţile lor de promovare sau de încadrare în muncă;

Conferinţa Internaţională
„FORMAREA ADULŢILOR – PARADIGME POSTMODERNE ÎN CONTEXT EUROPEAN”
Tirgu Mureş, România, 6-8 noiembrie 2012

- de cerinţele de pe piaţa muncii şi aspiraţiile adulţilor.
În cadrul formării profesionale a adulţilor funcţionează sistemul de credite transferabile. Pe baza
cumulării acestora se poate atesta dobândirea de competenţe profesionale noi.
Formele de realizare a formării profesionale a adulţilor sunt:
a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesională;
b) cursuri organizate de angajatori în cadrul unităţilor proprii;
c) stagii de practică şi specializare în unităţi din ţară sau din străinătate;
d) alte forme de pregatire profesională prevazute de lege.
3.2. Formarea profesionala a adulţilor în cadrul programelor postuniversitare conform Legea
Educaţiei Naţionale- Legea Nr. 1 /2011
Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, pot fi organizate de
toate instituţiile de învăţământ superior care au acreditate cel puţin programe de studii universitare de
licenţă în domeniul ştiinţific respective, fapt prezentat în articolul 173 punctul 1. Aceste programe se
desfăşoară pe baza unui regulament propriu de organizare şi desfăşurare, aprobat de senatul
universitar şi cu respectarea reglementărilor în vigoare.
Programele postuniversitare, pot utiliza ECTS/SECT (European Credit Transfer System/
Sistemul European de Credite Transferabile) şi se finalizează cu un Examen de certificare a
competenţelor profesionale asimilate de cursanţi pe parcursul programului.
Programele postuniversitare se pot organiza în regim cu taxă sau cu finanţare din alte surse.
Pot participa la studiile postuniversitare absolvenţii care au cel puţin studii universitare cu diplomă
de licenţă sau echivalentă. Programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională se
finalizează prin eliberarea unui Certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice
programului, de către instituţia organizatoare.
3.3. Sistemul European de Credite Transferabile SECT / ECTS – European Credit Transfer
System
A fost introdus iniţial în anul 1989 (într-un stadiu-pilot) în cadrul programului ERASMUS, ca
mijloc de promovare a cooperării interuniversitare, în special din perspectiva facilitării recunoaşterii
perioadelor de studiu realizate de studenţi peste hotare.
Scopul introducerii sistemului de credite constă în evaluarea, în mod realist, a încărcării relative a
planului de învăţământ de către fiecare disciplină. Raportul ore de frecvenţă / credite reflectă mai
exact politica instituţiei în domeniul calităţii instruirii şi importanţa pe care o acordă muncii
studentului.
Măsurarea activităţii prin credite permite:
- mobilitatea studenţilor;
- recunoaşterea perioadelor de studii;
- recunoaşterea diplomelor;
- diversificarea gamei de opţiuni a studentului şi flexibilizarea programului de studiu;
- integrarea în normele învăţământului european;
- conceperea flexibilă a programelor de studiu din cadrul planului de învăţământ;
- includerea unor discipline noi în programul de studiu;
- recunoaşterea perioadelor compacte de studiu efectuate în alte universităţi.
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Sistemul romanesc de acumulare şi transfer al creditelor de studii are ca referinţă sistemul
european ECTS şi este reglementat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru uniformizarea la nivel
naţional a procedurilor de aplicare.
Pentru uniformizarea practicilor la nivel naţional, MEdC introduce şi actualizează periodic
sistemul naţional de acumulare şi transfer al creditelor de studii, stabilind ansamblul de definiţii,
convenţii, instrumente care nu pot fi reglementate la nivel instituţional. În acest context, fiecare
instituţie de învăţământ superior este autonomă în definirea propriului sistem de credite transferabile
aplicabil în programele sale.
Sistemul urmărește să faciliteze recunoașterea perioadelor de studii urmate în afara instituției
„părinte” (home institution) de către studenți mobili, prin transferul de credite.
Creditele se alocă tuturor componentelor educaționale ale programului de studiu (module, cursuri,
stagii, elaborare de dizertații, etc.) și reflectă volumul de muncă solicitat de fiecare activitate pentru
atingerea obiectivelor specifice, raportat la volumul de muncă necesar pentru a finaliza cu succes un
întreg an de studii. Creditele alocate fiecărei discipline sunt câștigate integral de student doar prin
promovarea disciplinei respective. Creditele nu înlocuiesc evaluarea calitativă a studentului prin note,
ci o completează.
Un credit corespunde unui volum de muncă intelectuală echivalent cu 25 - 30 de ore, în care sunt
incluse atât orele de curs, seminar sau laborator, cât şi orele de muncă independentă a studentului.
Durata standard de studiu a unei discipline este semestrul. Încărcarea normală a unui semestru este
cuantificată convenţional cu 30 de credite, iar un an academic este cuantificat convenţional cu 60 de
credite.
4. CONCLUZII
Kidd R. J. în lucrarea “Cum învaţă adulţii” (Kidd, 1981) a înregistrat cinci caracteristici ale
învăţării la adult:
1. Omul învaţă întreaga viaţă, chiar dacă traversează perioade de evoluţie sau declin în această
acţiune.
2. Efectul învăţării constă în schimbările de rol ale individului (dobândeşte statutul de prieten,
membru al unei familii, ai unui colectiv de muncă), aceste schimbări de rol presupun câştigarea unor
competenţe profesionale şi interpersonale.
3. Prin socializare, individul dobândeşte maturitate (capacitate de autoconducere, autodisciplină).
4. Experienţa are un rol hotărâtor în a se angaja în învăţare.
5. Dorinţa de a participa activ la evenimentele vieţii îi face pe mulţi adulţi să devină autodidacţi –
să înveţe pentru întreaga viaţă.
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Oportunități, potențial și perspective în ”E-Learning”
MUHORAY, ROBERT
MetLife Insurance Inc, robert.muhoray@gmail.com
ABSTRACT: Cercetarea de față a explorat diferențele dintre sistemele de educație tradițională față
de cele bazate pe internet și prezintă oportunitățile și potențialul conceptului de E-Learning, în lumina
principiului Life Long Learning.
Conceptul E-Learning are un potențial enorm în procesul de învățare a adulților (ex.: în mediul
vocațional, corporativ, învățământ superior) și de asemenea în educația copiilor (ex.: gramatică și
școală secundară). Creșterea în utilizarea internetului la domiciliu, companii și școli oferă oportunități
nelimitate pentru E-Learning în viitor.
Cuvinte cheie: E-Learning, Life Long Learning, Educație tutorială și non-tutorială, educația adulților
1. INTRODUCERE
E-Learning este o abordare nouă de învățare a secolului 21, mulțumită utilizării Internetului la o scară
largă. E-learning include toate formele de învățare și predare în format electronic cu sau fără tutore.
O altă caracteristică a conceptului de E-learning este că transferul de competențe și cunoștințe sunt
bazate pe utilizarea rețelelor de calculatoare, astfel Internetul oferă o șansa a dezvoltării abilităților și
cunoștințe existente. E-learning este de asemenea numit: Computer-Based Training, Internet-Based
Training, Web Based Training sau webinar 2.
2. METODA
2.1 Participanți
E-learning poate fi segmentat în baza utilizatorilor de Internet.
Veteranii (1925-1945) sau întâlnit prima dată cu internetul la o vârstă înaintată. Pentru ei folosirea
calculatoarelor este o provocare în sine, și le este dificil să facă față provocărilor din era digitală
Baby-boomers (1946-1964) sau întâlnit cu Internetul în mijlocul vieții lor. Utilizarea internetului este
integrat în activitatea lor profesională, dar nu a implicat neapărat o schimbare radicală.
Generația X (1965-1979) – este generația de tranziție. Au întâlnit Internetul în adolescență. Munca
lor este în principiu determinată de web și domină piața forței de muncă.
Generația Y (1980-1995) au întâlnit Internetul în copilărie. Generația Y reprezintă primul val de
generație digitală, prin urmare sunt un concurent serios pentru Generația X.

2

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning (2/11/2012.,18:16)
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Generația Z (1995-) nu au trăit niciodată într-o societate unde Internetul
să nu fie prezent. Sunt deasemenea numiți: Net Generation. 3

În timp ce veteranii și baby-boomers sunt dependenți de televizor,
majoritatea Generației Z sunt dependenți de Internet și petrec 6-8 ore /
zi în fața ecranului (rețele sociale, jocuri, etc).
1.2 Procedura
Participanții utilizează interfața web pentru a-și dezvolta abilitățile și / sau cunoștințe unde sistemul
este furnizat de o sursă externă (companie, școală, instituție, etc).
1.3 Măsuri
Furnizorul și clientul măsoară procesul de e-Learning din aspecte diferite. Furnizorul vrea eficiența
costurilor, clientul dorește minimalizarea intervalului de timp și vrea ca procesul de învățare să devină
mai flexibil.
Avantaje pentru Furnizor:
• Low cost: Sistemul este o investiție unică; nu este nevoie de angrenarea unor resurse umane
mari. De obicei, are un cost de întreținere, dar sistemul permite angajarea unui asistent care
trimite invitații pentru formare prin e-mail și controlează fluxul operativ.
• Realizarea materialelor de training au nevoie de aproape același timp și efort ca și pregătirea
materialelor de training tradițional.
• Timpul necesar furnizării formării: cursanții au la dispoziție o perioadă de 10-20 de zile
pentru a efectua modulul de formare. Pierderea în producție este minimă, deoarece angajații
nu desfășoară simultan modulele de formare.
• Cunoștințele dobândite sunt o chestiune de informații încărcate, puse la dispoziția cursanților.
Toate tipurile de activități intelectuale / fundal sunt educabile prin E-Learning.
Avantaje pentru client:
•
•
•

2.
3

Lucrează de acasă: există posibilitatea efectuării sesiunilor de E-training la domiciliu, dacă
utilizatorul are acces de la distanță.
Repetarea modulelor: Recapitularea ușoară a sesiunilor de training / modulelor prin accesul
la materialele de instruire deja finalizate.
Timpul livrării sesiunilor de training: Utilizatorii pot efectua sesiuni de E-lecții, atunci când
este cel mai convenabil pentru ei, datorită faptului că o sesiune de E-lecție durează 20-40
minute.

REZULTATE

www.crescendo.hu/files/konyvek/kulcsar-zsolt-az-integrativ-e-learning-fele.pdf (2/11/2012, 18:03)
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E-learning este o unealtă complexă pentru a dezvolta cunoștințele. Poate fi utilizat în diferite arii pe
parcursul vieții.
O treime din elevii absolvenți sunt funcțional analfabeți. Aceasta înseamnă că ei nu înțeleg textul pe
care-l citesc, nu înțeleg formele pe care trebuie să-l utilizeze. E-learning poate ajuta pentru a reduce
acest raport prin Webinarii unde pot învăța scopul documentelor date și care este modul prin care
trebuie să fie completate, așadar E-Learning are loc pe parcursul întregii vieți de la vârste fragede
până la bătrânețe.
Educația
Cele mai multe persoane sunt vizuale. Mai multe materiale ajutătoare vizuale pot fi folosite în ELearning care ajută la o memorare mai ușoară în comparație cu simpla citire a unei cărți.. E-learning
este un instrument suplimentar pentru profesori pentru a demonstra lecțiile privind fiecare subiect.
De exemplu în geografie: munca individuală este concepută pentru a învăța locul orașelor sau
peisajelor. Platforma E-Learning pune la dispoziție o hartă albă unde cursantul trebuie să marcheze
orașele menționate urmând să primească feedback imediat despre distanța dintre marcajul cursantului
față de locul real al orașului. Sau în cazul istoriei: este mult mai ușor a învăța data evenimentelor dacă
sunt mai multe poze explicative și referințe în care cursantul își poate aprofunda cunoștințele.
Corporate
E-Learning este un potențial enorm pentru transferul de cunoștințe în lumea corporatistă. E-learning
este utilizat de cele mai multe dintre marile companii, ca un instrument suplimentar pentru
dezvoltarea angajaților, cum ar fi cursuri de bază (ex.: anti-spălării banilor, anti-fraudă, de protecție
a datelor, tehnici de vânzări și toate tipurile de training privind cunoștințe legislative necesare) care
sunt livrate cu ajutorul platformelor de E-Learning. Este rentabil (ex.: costuri de călătorie a
formatorilor, chiria spațiilor, etc). Se pot defini scripturi cu ajutorul platformelor de E-learning (date
de contact, proces de vânzare, etc), și deasemenea, ajută la învățarea fluxurilor administrative
necesare. Cursurile de limbi străine pot fi deasemenea livrate într-un interval de timp prietenos profesorul / tutorele este disponibil în centrul de training prin telefon sau cursanții pot solicita o
programare pentru discuții face to face de 20-30 de minute, unde agrează următoarelor etape: temele,
respective următoarea întâlnire. Acei elevi care frecventează platformele E-learning sunt mult mai
eficienți în dobândirea de cunoștințe decât cei care frecventează cursuri de limbi străine în grup 4.
Afirmație
E-learning ajută deasemenea în învățământul profesional. În timpul unei predări E-lesson elementele
de bază ale profesiei date este mai rapid și mai ușor de asimilat, și practica este construită pe
curriculum.
Este deasemenea aplicabil în jobcentres ca o funcție de suport: introduce profesii, cerințele minime
și abilități de bază. Aplicarea pentru o nouă profesie este mult mai ușoară cu această informație
extinsă.
Perspectivele în e-learning sunt nelimitate. Există două curente principale:
4

Methodology of English Talking Club™ www.englishtalkingclub.com

•

Conferinţa Internaţională
„FORMAREA ADULŢILOR – PARADIGME POSTMODERNE ÎN CONTEXT EUROPEAN”
Tirgu Mureş, România, 6-8 noiembrie 2012

Tutorial în cazul în care se aplică supraveghere orală în scopul dezvoltării, precum studiul
oral sau pe bază de script3.
Există o nouă inițiativă în tutorialul de instruire în leadership de tip E-learning, unde
persoanele cu funcții executive și tutorii au întâlniri regulate unde tutorele poate avea funcția
de coach pentru a ajuta persoanelor cu funcții executive în soluționarea problemelor/task -ilor
cu subordonații.

Non-tutorial platformele de E-learning sunt utilizate pentru transferul de cunoștințe de bază
(de exemplu, instruiri de bază), pentru a îndeplini standardele și procedurile.
Totul este disponibil în transferul de cunoștințe cu platforma E-learning. Cursanții trebuie să decidă
ce doresc să învețe și vor avea o platformă / tutore care îi va ajuta / preda cunoștințele, astfel încât
cursanții să își dezvolte aptitudinile. Este doar o chestiune de timp când platformele de E-learning,
vor primi un rol major în învățare și dezvoltare.
•

3. DISCUȚII
Acest studiu explorează potențialul platformelor E-learning. Rezultatele arată că sistemul e-learning
este un instrument alternativ pentru educație corporativă și de stat, în scopul dezvoltării cunoștințelor
de bază și a altor competențe. Având drept bază tehnologia, trainingul este multidisciplinar, fără
granițe. Este posibil de a învăța ușor și confortabil de acasă, prin utilizarea Internetului și a
platformelor E-learning, prin participarea la webinarii furnizate din cealaltă parte a globului.
Internetul este foarte bună oportunitate pentru a profita de timpul petrecut în fața ecranului în vedera
dezvoltării / atingerii maturității în spiritul Life Long Learning. Cu toate acestea procesul de învățare
rămâne de învățare. Lecțiile trebuie să fie învățate individual. Este doar o chestiune de optimizare a
resurselor (de timp, loc, forța de muncă), în această lume cu ritm accentuat în vederea dezvoltării în
mod continuu / îndeplinirii cerințelelor de la Life Long Learning.
REFERINȚE
1
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning (2/11/2012.,18:16)
2
Kulcsár, Zsolt: Az integratív e-learning felé, p9-10 (www.crescendo.hu/files/konyvek/kulcsarzsolt-az-integrativ-e-learning-fele.pdf (2/11/2012, 18:03)
3
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ROLUL AUTORITAȚII NAȚIONALE PENTRU CALIFICARI IN DEZVOLTAREA
FORMARII PROFESIONALE A ADULȚILOR
Ing. Georgeta PELCEA,
Senior Expert, Șef serviciu pentru relația calificări - piața muncii, Autoritatea Națională pentru
Calificări , Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr.1-3, Sector 1, 010155, România

ABSTRACT:
Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) este o institutie publica cu personalitate juridica, organ
de specialitate în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cadrul legal
de funcţionare al ANC fiind reglementat prin HG nr. 556 din 25 mai 2011 privind organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, publicată în Monitorul Oficial nr. 435 din 22
iunie 2011, precum şi prin Ordin de Ministru nr. 5428 din 21 septembrie 2011 prin care a fost aprobat
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Calificări.
1. INTRODUCERE
În contextul în care învăţarea pe tot parcursul vieţii reprezintă o prioritate la nivel european şi nu
numai, Autoritatea Naţională pentru Calificări asigură cadrul legal de desfăşurare a educaţiei şi
formării profesionale a adulţilor în România. Schimbările economice creează oportunităţi de
dezvoltare personală şi profesională iar recunoaşterea rezultatelor învăţării devine un factor de
progres economic.
2.MISIUNILE ŞI ATRIBUŢIILE ANC
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Elaborează, implementează şi actualizează Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC) în
concordanţă cu Cadrul European al Calificărilor (CEC) pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii;
Realizează tehnic, gestionează şi actualizează periodic Registrul Naţional al Calificărilor
(RNC), Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor (RNFFPA) şi
Registrul Naţional al Evaluatorilor de Competenţe Profesionale (RNECP);
Coordonează şi controlează la nivel naţional elaborarea standardelor ocupaţionale (SO);
Coordonează asigurarea calităţii în formarea profesională a adulţilor;
Coordonează şi controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor;
Autorizează centrele de evaluare a competenţelor profesionale şi certifică evaluatorii de
competenţe profesionale;
Propune MECTS elemente de politici şi de strategii naţionale, acte normative referitoare la
sistemul naţional al calificărilor şi la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea
profesională a adulţilor;
Promovează dialogul social, sprijină şi coordonează activitatea comitetelor sectoriale;
Participă la elaborarea metodologiei pentru identificarea, evaluarea şi recunoaşterea
rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale împreună cu MECTS şi MMFPS;
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•
•
•

Participă la elaborarea metodologiei de acordare a creditelor transferabile împreună cu
MECTS şi alte ministere;
Concepe, implementează şi participă la derularea unor programe sau proiecte finanţate din
fondurile structurale sau de coeziune ale UE pentru îndeplinirea misiunilor sale;
Publică manuale şi ghiduri de bune practici, lucrări de sinteză în domeniul calificărilor şi al
formării profesionale a adulţilor;
Conceptele cheie cu care se lucrează sunt următoarele:







Calificare
Rezultate ale învăţării
Cunoştinţe
Abilităţi
Competenţă
CALIFICAREA reprezintă recunoaşterea oficială a valorii rezultatelor individuale ale
învăţării pentru piaţa muncii, precum şi pentru educaţia şi formarea profesională continuă,
printr-un act de studii (diplomă, certificat, atestat) ce conferă dreptul legal de a practica o
profesie;
REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII reprezintă ceea ce recunoaşte, înţelege şi poate face o persoană
care învaţă, la terminarea procesului de învăţare.
CUNOŞTINŢE sunt rezultatul asimilării, prin învăţare, a unor informaţii sau un ansamblu de
fapte, principii, teorii şi practici vizând un anumit domeniu de muncă sau de studiu;
ABILITATEA reprezintă capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a duce la
îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva probleme;
COMPETENŢA reprezintă capacitatea dovedită de a selecta, combina şi utiliza adecvat
cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în vederea rezolvării cu succes a unei
anumite categorii de situaţii de muncă sau de învăţare, precum şi pentru dezvoltarea
profesională sau personală, în condiţii de eficacitate şi eficienţă;
Programele de formare profesională asigură dobândirea de competenţe profesionale în
conformitate cu Standardele Ocupaţionale recunoscute la nivel naţional;
Standardul Ocupaţional este documentul care precizează unităţile de competenţă şi nivelul
calitativ asociat rezultatelor activităţilor cuprinse într-o ocupaţie sau o arie ocupaţională;
Istoricul
sistemului
de
recunoaştere
a
rezultatelor învăţării la nivel naţional

 1994 – înfiinţarea Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare – COSA
 1996 – 2001 COSA a adoptat procedurile de elaborare a standardelor ocupaţionale şi, pe
parcursul a cinci ani, a coordonat şi finanţat elaborarea a 300 de standarde ocupaţionale care
au fost aprobate şi înregistrate în banca de date COSA
 2001-2003 COSA a elaborat, testat şi adoptat o metodologie de evaluare şi certificare a
competenţelor profesionale pe baza standardelor ocupaţionale, precum şi a procedurilor de
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autorizare şi monitorizare a centrelor de evaluare, care au fost implementate în cinci centre de
evaluare a competenţelor profesionale
2003 - Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale COSA a fost integrat în cadrul Consiliului
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA), unde a fost înfiinţată Direcţia
pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare
2009 Direcţia pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare se transformă în Direcţia pentru
standarde ocupaţionale, calificări şi atestare
2010 se infiinţează Unitatea Executivă a Consiliului Naţional al Calificărilor şi Formării
Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA)
2011 se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) prin reorganizarea CNFPA
şi UECNCFPA.
În acest moment, persoanele care doresc să fie evaluate în vederea recunoaşterii
competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, pe baza unui standard
ocupaţional/standard de pregătire profesională, se adresează unui centru autorizat să
desfăşoare procese de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, pentru
ocupaţia/calificarea respectivă. Certificatele de competenţe profesionale obţinute pe alte căi
decât cele formale sunt recunoscute la nivel naţional. Acest tip de certificate sunt recunoscute
şi la nivel european cu condiţia apostilării acestora.
Autorizarea centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte
căi decât cele formale se realizează de către ANC.
REZULTATE






Situatia Centrelor de evaluare si certificare a competentelor profesionale autorizate de
ANC(CNFPA)de la data de 25.06.2004 pana la data de 20.09.2012
73 Centre de evaluare autorizate pt. cca 142 ocupatii/calificari
63 Centre de evaluare cu valabilitatea expirată pentru 96 de ocupaţii/calificări
1116 Evaluatori de competenţe profesionale certificaţi
Certificate de competenţe profesionale eliberate cca 50.000.
Date statistice cu privire la furnizorii de formare autorizaţi de comisiile judeţene de autorizare
în
perioada
2004
2011
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AUTORITATEA
NAŢIONALĂ
PENTRU
CALIFICĂRI

AUTORITATEA
NAŢIONALĂ
PENTRU
CALIFICĂRI

CONCLUZII

82

35,930

13,175

161

30,517

30,484

97

42,739

21,703

31

3,999

2,538

85

14,517

11,162

84

15,397

9,825

114

37,369

24,800

36

8,783

4,049

166

41,910

54,525

48

6,781

7,938

97

20,521

17,443

50

14,216

7,442

95

26,563

18,974

92

23,630

18,694

44

10,493

10,696

111

41,897

35,170

61

12,137

5,873

50

17,998

7,620

138

22,513

25,564

65

11,475

7,741

43

16,014

13,468

181

45,787

42,593

53

12,965

7,292

42

12,089

7,131

149

50,145

28,600

38

11,291

7,704

3,563

995,138

769,542

1,062

191,770

261,334

4,625

1,186,908

1,030,876
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Elaborarea şi aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor din România, corelat cu European
Qualifications Framework este încă un pas înainte în reforma care se doreşte a se realiza în sistemul
de educaţie şi formare profesională a adulţilor din România. Dezvoltarea si implementarea unui
sistem national de asigurare şi management al calităţii în formarea profesională continuă, pe baza
unor studii ştiinţifice relevante şi folosind o abordare compatibila cu Cadrul European de Referinta
în Asigurarea Calitatii în educaţie şi formare profesională reprezintă obiectivul proiectului CALISIS
“Asigurarea calitatii în sistemul de formare profesionala continua din Romania” desfăşurat în
perioada 2009-2012 de A.N.C., în parteneriat cu S.C. TILS Romania S.R.L Camporlecchio
Educational S.R.L. ISFOL - Instituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei
Lavoratori, Italia IF Italia Forma srl, Italia GRUPPO PRAGMA SRL, Italia S.C. FIATEST S.R.L.,
Bucuresti, S.C. FIATEST CENTRU EDUCATIONAL SRL , Bucuresti şi pune bazele
implementării la scară naţională a unui sistem de management al calităţii în formarea adulţilor.
Bibliografie:
http://www.anc.gov.ro/
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”EVALUAREA DE COMPETENȚE ÎN ROMANIA: ACTUALITATE, OPORTUNITATE
ȘI PERSPECTIVE”
SI
”EVALUAREA DE COMPETENȚE: OPORTUNITĂȚI ȘI REGLEMENTĂRI”
Ing. Adrian RADA,
PATRONATUL NAȚIONAL AL FURNIZORILOR DE FORMARE ȘI EVALUARE A
COMPETENȚELOR PROFESIONALE DIN ROMÂNIA
Contextul european în care lumea se mișcă, creează cadrul imperativ în care individul
societății moderne se simte dominat de dorința unei forme de învățare sigure și continue.
Procesul de formare și evaluare al individului ca adult este una din paradigmele fără de care
o societate nu se poate dezvolta, nu poate evolua și nu poate îndrăzni a lăsa ca moștenire un viitor.
Ca o stare de fapt, evaluarea reprezintă ansamblul de principii și idei care creează un sistem
cadru în care instrumentul principal are ca unic scop verificarea și certificarea cunoștințelor teoretice
dar și practice care aparțin unui individ.
Extrapoland ideea, evaluarea dar și formarea adulților certifică nivelul la care o societate poate
ajunge atunci cand este interesată de propriile valori.
Oportunitatea unei asemenea forme de învățare obligă individul și societatea să-și
configureze perspectivele ca fiind accesibile în orice context dar și transmisibile propriilor generații.
Este impropriu a se vorbi despre actualitatea formei de învățare pentru că ea a fost, este și va
fi întotdeuna o nevoie imperativă a societății!
Dezvoltarea personală a individului ca parte componentă a unui popor marchează
incontestabil evoluția acestuia pe harta valorilor europene.
CE SE OBȚINE ÎN URMA EVALUĂRII DE COMPETENȚE PROFESIONALE?
În urma evaluării de competențe profesionale se obține un certificat de competente
profesionale recunoscut in Romania si in statele membre UE, pentru o calificare in care demonstreaza
cunostintele si abilitatile necesare, conform unui standard ocupational. Certificatele de competente
profesionale au valoare egala cu certificatele de absolvire sau calificare, obtinute in urma unui curs
de formare profesionala (ORDONANTA 129, 2000 si ORDONANTA 76, 2004).

ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE
1. Inscrierea candidatului pentru evaluarea competentelor
Candidatul depune o cerere la un centru de evaluare autorizat pentru ocupatia/calificarea
pentru care doreste un certificat de competente profesionale. Acestuia i se repartizeaza un evaluator
de competente profesionale certificat care va raspunde de punerea in aplicare a intregului proces de
evaluare.
2. Asistarea candidatului pentru realizarea autoevaluarii
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Evaluatorul detaliaza continutul si prevederile standardului, ii prezinta fisa de autoevaluare si
modul de completare a acesteia. Candidatul analizeaza fiecare aspect al competentelor pentru care
solicita evaluarea, asa cum este el identificat in fisa de autoevaluare si decide daca poate sau nu sa
produca dovezi din care sa rezulte clar si fara echivoc ca este competent.
3. Stabilirea unitãtilor de competenta pentru care candidatul solicita evaluarea
Dupa ce candidatul a completat fisa de autoevaluare urmeaza analizarea ei impreuna cu
evaluatorul. In urma acestei analize, candidatul stabileste, de comun acord cu evaluatorul, unitatile
de competenta pentru care doreste sa-i fie evaluate si certificatele competente profesionale.
4. Planificarea si organizarea procesului de evaluare
Evaluatorul planifica si organizeaza procesul de evaluare, de comun acord cu candidatul. El
se asigura totodata ca metodele de evaluare stabilite precum si programarea desfasurarii procesului
de evaluare au fost agreate atat de candidat cat si de conducerea centrului de evaluare. Durata
procesului de evaluare nu trebuie sa depaseasca 30 de zile.

5. Culegerea dovezilor de competenta
In evaluarea competentelor profesionale, dovezile de competenta produse de candidat sunt judecate
in raport cu aspectele critice stabilite pentru fiecare unitate de competenta din standard. Dovezile de
competenta sunt culese dintr-o gama larga de surse (dovezi directe, dovezi indirecte, dovezi
suplimentare). Dovezile sunt obtinute in urma aplicarii instrumentelor de evaluare.
6. Analizarea dovezilor si luarea deciziei privind competenta
Dovezile de competenta sunt analizate si judecate de evaluator in raport cu aspectele critice
corespunzatoare unitatilor de competenta stabilite de candidat, pe baza principiilor evaluarii
(validitate, credibilitate, corectitudine, flexibilitate, transparenta, simplitate).
7. Eliberarea certificatului de competenta
Persoana declarata competenta in urma procesului de evaluare primeste un certificat de competente
profesionale. In certificatul de competente profesionale sunt mentionate unitatile de competenta
pentru care persoana a fost declarata competenta. Certificatul se completeaza de catre secretarul
centrului de evaluare. (Ghidul Evaluatorului de Competente Profesionale, 2005)
Avantajele procesului de evaluare competente profesionale pentru candidat:
-Costurile unui proces de evaluare a competentelor profesionale sunt reduse la jumatate fata de
cursurile de formare profesionala;
-Durata unui proces de evaluare a competentelor profesionale este de maxim 30 de zile, cu mult mai
redusa fata de cursurile de formare profesionala;
-Certificatul de competente profesionale obtinut in urma unui proces de evaluare a competentelor
profesionale este recunoscut la nivel national si international;
-Certificatele pot fi eliberate mai rapid decat in cazul cursurilor de formare profesionala;
-Evaluarile pot fi desfasurate pe teritoriul intregii tari;
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- Acordarea certificatului de competenta se bazeaza pe evaluarea a ceea ce candidatul este capabil sa
faca in conditii reale de munca;
- - Certificatul de competenta ofera recunoasterea competentelor unei persoane, indiferent de modul
in care acestea au fost dobandite, ceea ce inseamna ca nu este necesara urmarea unui curs de
calificare/absolvire inainte de sustinerea evaluarii;
- Certificatul de competenta poate fi acordat indiferent de varsta candidatului fara a restrictiona
accesul la evaluare;
- Certificatul de competenta constituie o garantie a capacitatii unei persoane de a activa intr-o
ocupatie/calificare. De aceea, obtinerea unui certificat de competenta profesionala mareste sansele de
angajare si posibilitatile de dezvoltare a unei cariere.
Avantajele procesului de evaluare competente profesionale pentru angajator:
- Candidatii nu vor intrerupe programul de lucru decat pentru o perioada foarte scurta de timp,
respectiv timpul efectiv aplicarii instrumentelor de evaluare;
- Costurile sunt reduse la jumatate, reducand astfel cheltuielile angajatilor sau ale organizatiei
angajatoare;
- Prin introducerea certificatelor de competenta profesionala in unitatea pe care o conduce,
angajatorul dovedeste interesul fata de angajati, contribuind la cresterea motivarii profesionale a
acestora;
- Certificatele de competenta profesionala au o importanta contributie la imbunatatirea structurii
organizationale si la convingerea angajatorului ca forta de munca este competenta, ceea ce constituie
o garantie pentru obtinerea de rezultate performante
- Certificatele de competenta reprezinta un instrument util, eficient, structurat si masurabil, in
dezvoltarea profesionala a personalului;
- Angajatorul poate efectua recrutarea si selectia personalului utilizand informatiile continute in
certificatul de competenta si poate proiecta posturile din organizatie conform standardelor, care
precizeaza aptitudinile si cunostintele necesare desfasurarii activitatilor specifice.
SCURT ISTORIC
• Secolul al XIX-lea
• Programul lui Gh. Bariţiu (1860): alcătuirea de lucrări etnografice şi de folclor, răspândirea
cunoştinţelor moderne de agricultură, de silvicultură, de pomicultură, de horticultură.
• V.A. Urechia şi M. Kogălniceanu: în localul şcolii de artă din Iaşi se înfiinţează prima şcoală
de adulţi, cursuri serale şi duminicale pentru ucenici, calfe şi tineri ce nu au urmat şcoala
primară.
ACTUALITATE
• Educaţie formală: sistemul de educaţie, structurat ierarhic şi gradat cronologic, pornind de la
şcoala primară până la terminarea universităţii, incluzând, pe lângă studiile academice
generale, diverse programe specializate de formare (cursuri, activităţi de formare organizate
de instituţii de învăţământ).
• Educaţie informală: procesul real de învăţare de-a lungul vieţii, în cadrul căruia fiecare
individ îşi formează atitudini, îşi interiorizează sau clarifică anumite valori, dobândeşte
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•

deprinderi şi cunoştinţe din experienţa cotidiană, valorificând influenţele şi resursele
educative din mediul în care trăieşte – de la familie şi vecini, de la locul de muncă sau de
joacă, de la piaţă/ magazin, de la bibliotecă sau din mass-media.
Educaţie nonformală: orice activitate educaţională organizată în afara sistemului formal
existent – fie că se desfăşoară separat sau ca un element important al unei activităţi mai largi
– care este menită să răspundă nevoilor educaţionale ale unui anumit grup şi care are urmăreşte
obiective Educaţia nonformală este o sintagmă care se impune în discursul internaţional
despre educaţie la sfârşitul anilor ’60 şi începutul anilor ’70. Este asociată conceptului de
învăţare pe tot parcursul vieţii (en. lifelong learning) şi accentuează importanţa educaţiei care
se petrece dincolo de cadrul formal al sistemului de învăţământ, fie că se desfăşoară în alte
spaţii decât cele ale şcolii, fie că se realizează prin activităţi care nu fac obiectul
curriculumului şcolar, dar care răspund nevoilor şi intereselor de cunoaştere şi de dezvoltare
ale unui grup de învăţare.

CE ESTE COMPETENȚA PROFESIONALĂ?
Competenţa profesională reprezintă capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi
deprinderi în situaţii şi medii de muncă diverse, pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă,
la nivelul calitativ specificat în standard. (Ghidul Evaluatorului de Competente Profesionale, 2005)
CE ESTE EVALUAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE?
Evaluarea competenţelor profesionale este procesul de colectare a informaţiilor necesare
pentru stabilirea competenţei şi judecarea lor în raport cu cerinţele standardului ocupațional. (Ghidul
Evaluatorului de Competente Profesionale, 2005)
CE ÎNSEAMNĂ A FI COMPETENT?
• a aplica cunoştinţe de specialitate
• a folosi deprinderi specifice
• a analiza şi a lua decizii
• a fi creativ
• a lucra cu alţii ca membru al unei echipe
• a comunica eficient
• a te adapta la mediul de muncă specific
a face faţă situaţiilor neprevăzute. (Ghidul Evaluatorului de Competente Profesionale, 2005)
CINE FACE EVALUAREA DE COMPETENȚE PROFESIONALE?
Evaluarea se face de către EVALUATORUL DE COMPETENȚE PROFESIONALE care
trebuie să aibă următoarele două calități:
- să fie un specialist cu experiență recentă și demonstrată de muncă și/sau de coordonare in
ocupatiile/calificarile pentru care este desemnat, de către centrul de evaluare, să efectueze evaluări;
- să fie certificat de către AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI, pe baza
standardului ocupațional pentru evaluator de competențe profesionale. (Hotarare173, 2009 si Ordin
Nr. 4543/468, 2004)
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CUM SE FACE EVALUAREA DE COMPETENTE?
-Evaluatorul de Competente Profesionale clarifica pentru candidat continutul standardului
ocupational si etapele procesului de evaluare;
- Il asista pe candidat in efectuarea autoevaluarii si in identificarea competentelor pentru care poate
sa intre in procesul de evaluare;
- Colaboreaza cu candidatul si il implica pe acesta in planificarea evaluarii.
- Intocmeste dosarul de evaluare;
- Efectueaza evaluarea, adica judeca dovezile de competenta produse de candidat in raport cu
cerintele standardului occupational;
- Identifica necesarul suplimentar de pregatire de care are nevoie candidatul atunci cand decizia
pentru unele unitati de competenta este inca nu competent;
- Inregistreaza si raporteaza rezultatele evaluarii. (Ghidul Evaluatorului de Competente
Profesionale, 2005).
BIBLIOGRAFIE:
• ORDONANTA 129/2000
privind formarea profesionala a adultilor / EMITENT:
GUVERNUL ROMÂNIEI / REPUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 30
septembrie 2002 / În temeiul art. II din Legea nr. 375/2002 pentru aprobarea Ordonantei
Guvernului nr. 129/2000;
• ORDONANTA 76/2004 privind formarea profesionala a adultilor / EMITENT: GUVERNUL
ROMÂNIEI / PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 27 august 2004 / În
temeiul art. 108 din Constitutie, republicata;
• Ghid practic al evaluatorului de competente profesionale;
• ORDIN Nr. 4543/468 din 23 august 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi
certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale;
• Hotarârea nr. 173 din 27.08.2009 pentru aprobarea criteriilor minime de performanta pentru
autorizarea centrelor de evaluare;
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STRATEGIA UE 2020 ‐ REPERE PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ DIN
ROMÂNIA”
Alexandru-Gabriel, Radu
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
ABSTRACT:
Strategia Europa 2020 axată pe trei teme prioritare (creștere inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii) și cinci obiective ambițioase pentru deceniul 2010-2020, este însoțită de șapte inițiative
emblematice (“Flagship initiatives”), menite să stimuleze sinergia politicilor și programelor în
sprijinul realizării de progrese în cadrul fiecăreia din cele trei teme prioritare.
Strategia EU 2020 nominalizează educaţia şi fomarea de competenţe între elementele cheie,
generatoare de creştere (‘growth-enhancing items'), alături de alte domenii cum ar fi cercetarea,
dezvoltarea şi inovarea, investiţiile în reţele, de exemplu, internetul de mare viteză, interconexiunile
rețelelor energetice şi de transporturi.
Succesul transpunerii în practică a obiectivelor și măsurilor ambițioase propuse prin Strategia Europa
2020 depinde de măsura în care politicile și programele adopate la nivelul UE și al statelor membre
sunt conștientizate și se reflectă pe scară largă în strategiile, practicile instituționale și acțiunile
factorilor-cheie chemați să contribuie la implementarea Strategia Europa, inclusiv furnizorii de
programe de educație și formare initial și continuă.
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1. INTRODUCERE
Strategia EUROPA 2020 5 (UE-2020) propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei,
care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o economie inteligentă, durabilă
şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune
socială. Educația și formarea joacă un rol crucial în această strategie, în special în cadrul orientărilor
integrate, al programelor naționale de reformă ale statelor membre și al recomandărilor specifice fiecărei
țări, emise pentru a orienta reformele statelor membre.
Pornind de la obiectivele acestei strategii, România şi-a stabilit propriile priorităţi şi obiective prin
Programul Naţional de Reformă (PNR) 6- document care reprezintă platforma-cadru pentru definirea şi
aplicarea politicilor de dezvoltare economică a României în concordanţă cu politicile Uniunii Europene
(UE), stabilind ţintele asumate la nivel naţional şi măsurile propuse pentru implementarea Strategiei
EUROPA 2020 7.
.
2. STRATEGIA EUROPA 2020 – PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE
Strategia Europa 2020 se axează pe trei priorități care vizează o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii:
- creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;
- creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al
utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;
- creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării
forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială.
Aceste trei priorități, care se susțin reciproc, conturează viziunea UE cu privire la economia socială de piață
a Europei în secolul al XXI-lea.
Pe baza acesor priorități, strategia UE definește următoarele obiective principale pentru deceniul 20102020:
7
− Rata de ocupare a populaţiei
cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, să ajungă la cel puțin
75% 8.
Printre măsurile aferente acestui obiectiv, se accentuează cele privind o mai mare implicare a
femeilor, a lucrătorilor în vârstă și o mai bună integrare a migranților pe piața muncii;
5

6

Adoptată de Comisia Europeană în 3 martie 2010 şi de Consiliul European în 17 iunie 2010.

PNR 2011-2013 a fost adoptat de către guvern pe 29 aprilie 2011 şi transmis la Comisia Europeană în aceeaşi zi.
Monitorizarea progreselor în implementarea Strategiei EUROPA 2020 se realizează în cadrul aşa-numitului
“semestru european” din ciclul anual de coordonare a politicilor economice şi bugetare. Semestrul european
debutează anual în luna ianuarie când Comisia prezintă Analiza anuală a creşterii. În luna aprilie în fiecare an,
statele membre transmit Comisiei raportul privind Programul Naţional de Reformă, concomitent cu raportul privind
Programul de stabilitate şi convergenţă. Pe baza evaluărilor Comisiei, în lunile iunie/iulie, Consiliul adresează
statelor membre recomandări specifice. Dacă recomandările nu sunt urmate în termenul indicat, UE poate adresa
statelor membre avertismente politice. În cazul în care se înregistrează dezechilibre macroeconomice sau bugetare
excesive, UE poate aplica stimulente şi sancţiuni.

7

8

Față de nivelul de referință de 69% la momentul adoptării Strategiei
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− Alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare
Cu toate că așa cum este formulat, acest obiectiv se concentrează mai mult pe resurse decât pe
impact, Comisia Europeană își propune în paralel și dezvoltarea unui indicator care să reflecte
intensitatea cercetării-dezvoltării și inovării
− Obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, dacă
există condiții favorabile în acest sens 9, creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în
consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990
− Reducerea ratei abandonului școlar timpuriu 10 la maximum 10% 11 și creșterea procentajului
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii superioare la cel puțin 40% 12 în
2020;
− Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie 13
Aceste obiective sunt într-o strânsă interconexiune. De exemplu, prin reducerea abandonului școlar cresc
șansele de șansele de angajare și se reduce marginalizarea socială, iar creșterea ratei de ocupare a forței de
muncă contribuie la reducerea sărăciei. Creșterea ponderii tinerilor cu studii superioare influențează
potențial capitalul uman necesar pentru promovarea cercetării, dezvoltării și inovării, iar alocarea de
resurse financiare sporite în cercetare-dezvoltare stimulează creșterea competitivității, iar prin aceasta,
creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă. Investițiile în noi tehnologii, mai ecologice,
promovarea sporită a energiilor regenerabile și eficienței energetice vor contribui nu numai la combaterea
schimbărilor climatice și exploatarea rațională a resurselor cu respect pentru generațiile viitoare din
perspectiva dezvoltării durabile, ci și la crearea de noi oportunități de afaceri și noi locuri de muncă.
Conștientizarea acestor interconexiuni invită la abordarea integrată a provocărilor actuale și viitoare în
designul și implementarea politicilor și programelor de educație și formare profesională. O astfel de
perspectivă integrează obiective transversale și măsuri specifice care vizează aspecte cum ar fi: asigurarea
egalității de șanse, combaterea marginalizării și excluderii sociale, creșterea nivelului de educație,
susținerea tinerilor în tranziția de8 la școală la viața activă, valorizarea superioară a potențialului uman
inclusiv prin stimularea contactului și schimburilor între generații în cadrul așa-numitului concept de
promovare a îmbătrânirii active, consolidarea competențelor-cheie ca bază pentru adaptarea continuă la
nevoile economice și sociale în schimbare, formarea de competențe pentru noile tehnologii, dezvoltarea
competențelor antreprenoriale, consolidarea legăturilor între sistemul de educație și formare
9

Consiliul European din 10-11 decembrie 2009 a concluzionat că, în cadrul unui acord global și cuprinzător pentru
perioada de după 2012, UE își reiterează oferta condiționată de a trece la o reducere cu 30% până în 2020 a emisiilor
de gaze cu efect de seră, comparativ cu nivelurile din 1990, cu condiția ca și alte țări dezvoltate să se angajeze la
reduceri comparabile ale emisiilor și ca țările în curs de dezvoltare să contribuie în mod corespunzător, în
conformitate cu responsabilitățile care le revin și capacitățile de care dispun.
Prin definiția acceptată de UE încă din 2003 (Reuniunea miniștrilor educației în cadrul Consiliului UE din mai 2003),
abandonul școlar timpuriu se referă la persoanele cu vârstă cuprinsă între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult învățământul
secundar inferior și care nu-și continuă educația sau formarea profesională
11
Față de nivelul de referință de 15% la momentul adoptării Strategiei
12
de nivelul de referință de 31% la momentul adoptării Strategiei
10

13

La nivelul UE, însemna scoaterea a peste 20 de milioane de persoane din sărăcie. Pragul național de sărăcie este
stabilit la 60% din venitul mediu disponibil în fiecare stat membru
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profesională, mediul economic și comunitate, între educație, cercetare și mediul de afaceri, promovarea
dezvoltării durabile etc.
Având în vedere interconexiunile tematice și complexitatea problematicii derivate, Strategia UE-2020 este
însoțită de șapte inițiative emblematice (“Flagship initiatives”), menite să stimuleze sinergia politicilor și
programelor în sprijinul realizării de progrese în cadrul fiecăreia din cele trei teme prioritare, după cum
urmează:
Tabel 1. Temele prioritare și inițiativele emblematice ale Strategiei Europa-2020
Tema prioritară

Inițiative emblematice

Creștere inteligentă

O agendă digitală pentru Europa
O Uniune a inovării
Tineretul în mişcare
O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor
O politică industrială pentru era globalizării
Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă
Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii
sociale

Creștere durabilă
Creștere favorabilă incluziunii

În cele ce urmează vom selecta câteva dintre angajamentele și măsurile propuse în cadrul inițiativelor
emblematice cele mai relevante pentru piața muncii, educație și formare profesională: O Uniune a inovării,
Tineretul în mişcare, Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă.
9 a inovării”
Ințiativa emblematică „O Uniune

Angajamentele inițiativei „O Uniune a inovării” (selecție):
 Consolidarea bazei de cunoștințe si reducerea fragmentării:
- Promovarea excelenței în educație si dezvoltarea competențelor
- Realizarea Spațiului european de cercetare
- Orientarea instrumentelor de finanțare ale UE către prioritățile inițiativei „O Uniune a inovării”
- Promovarea Institutului European de Inovare si Tehnologie (EIT)
 Transformarea ideilor bune în produse si servicii:
- Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile inovatoare
- Crearea unei piețe unice a inovării
- Promovarea deschiderii si valorificarea potențialului creativ al Europei
 Maximizarea coeziunii sociale si teritoriale:
- Diseminarea beneficiilor inovării în toată Uniunea
- Creșterea beneficiilor sociale (inovarea socială în sprijinul cetățenilor si creări de noi relații
sociale si modele de colaborare).
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Punctul de pornire al inițiativei „O Uniune a inovării” este centrat pe crearea unui sistem de educație și
formare modern, care să promoveze excelența și dezvoltarea competențelor.
Comisia va sprijini colaborările între întreprinderi si instituțiile de învățământ, prin crearea unor „alianțe
ale cunoașterii” între sistemele de învățământ si întreprinderi pentru dezvoltarea unor noi programe care
să acopere lacunele în ceea ce privește competențele de inovare.
Dintre măsurile inițiativei „O Uniune a inovării” la nivelul statelor membre se deprind:
- reformarea sistemelor de cercetare-dezvoltare și inovare pentru a promova excelența și
specializarea inteligentă
- consolidarea cooperării între universități, mediul de cercetare și întreprinderi
- asigurarea unui număr suficient de absolvenți de universități de științe, matematică și inginerie
- promovarea creativității, inovării și spiritului antreprenorial;
- alocarea cu prioritate a cheltuielilor destinate cunoașterii, inclusiv prin folosirea stimulentelor
fiscale și a altor instrumente financiare pentru a promova investiții private mai semnificative în
cercetare-dezvoltare.
Ințiativa emblematică “Tineretul în mişcare”
Linii de acțiune principale ale ințiativei emblematice “Tineretul în mişcare”:
 Dezvoltarea de sisteme educaționale și de formare profesională moderne care să asigure competențecheie și excelență:
- Investiții mai mari, mai țintite și durabile în educație și formare; asigurarea celui mai bun randament
al resurselor publice; diversificarea surselor de finanțare;
- Consolidarea acțiunilor pentru reducerea abandonului școlar timpuriu;
- Dezvoltarea serviciilor de 10
orientare și consiliere profesională: informații de bază pentru planificarea
carierei (informații ref. la parcursurile educaționale și de formare, oportunități de angajare); acțiuni
de îmbunătățire a imaginii sectoarelor și profesiilor cu potențial de angajare;
- Promovarea învățării și predării de calitate;
- Accentul pe competențele cheie pentru economia și societatea bazată pe cunoaștere, de ex. a învăța
să înveți, comunicarea în limbi străine, competențele antreprenoriale ,TIC, învățarea online,
competențele în domeniul matematicii (inclusiv competențele numerice) și științelor.
- Creșterea atractivității, ofertei și calității EFP: conform proiecțiilor, cca. 50 % din totalul locurilor
de muncă din 2020 vor fi pt. calificări de nivel mediu rezultate din programe de educație și formare
profesională;
- Promovarea experienței timpurii la locul de muncă ca factor esențial pentru pentru facilitarea
intrării pe piața muncii și orientarea carierei: programe de tip ucenicie și stagii de practică de
calitate;
- Propunerea unui cadru de calitate pentru stagii, inclusiv abordarea obstacolelor juridice și
administrative ale stagiilor transnaționale. Sprijinirea unui acces mai bun și a unei participări mai
bune la stagii de bună calitate, inclusiv prin încurajarea întreprinderilor să ofere locuri pentru stagii
și să devină bune întreprinderi-gazdă (de exemplu, prin etichete de calitate sau premii), precum și
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prin acorduri între parteneri sociali și ca parte a politicii de responsabilitate socială a întreprinderilor
(RSI).
-

Facilitarea parcursurilor și permeabilității dintre FP inițială, învățământul superior și FPC, inclusiv
prin dezvoltarea unor cadre naționale de calificare și prin menținerea unor parteneriate strânse cu
sectorul profesional.

-

Extinderea oportunităților de învățare non formală și informală; recunoașterea și validarea acestor
tipuri de învățare

 Promovarea atractivității învățământului superior pentru economia bazată pe cunoaștere:
- Mărirea proporției tinerilor care urmează un program de studii superioare sau echivalent;
- Îmbunătățirea calității, atractivității și capacității de adaptare a învățământului superior;
- Ameliorare cantitativă și calitativă a mobilității și a capacității de inserție profesională
 Susținerea unei dezvoltări puternice a învățării transnaționale și a mobilității profesionale pentru
tineri
- Promovarea mobilității tinerilor în scop educațional: obiectivul ca până în 2020 toți tinerii din
Europa să poată avea posibilitatea de a și petrece în străinătate o parte din timpul alocat parcursului
educațional, inclusiv prin formare la locul de muncă;
- Promovarea mobilității profesionale a tinerilor
 Măsuri de reducere a șomajului și de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor:
- Sprijin pentru obținerea primului loc de muncă și începerea unei cariere.
- Comisia va stabili o monitorizare sistematică a situației tinerilor care nu sunt încadrați profesional
și nu urmează niciun program educațional sau de formare pe baza unor date comparabile la nivelul
UE, ca sprijin pentru elaborarea politicilor și pentru învățarea reciprocă în acest domeniu.
11
- Se recomandă Statelor membre
asigurarea faptului că toți tinerii sunt încadrați în muncă, își
continuă studiile sau fac parte dintr-un program de activare în termen de patru luni de la absolvirea
școlii, ca parte a unei „garanții pentru tineret”.
 Sprijinirea tinerilor cu risc
 Susținerea tinerilor antreprenori și a activităților independente
Inițiativa emblematică “Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă”
Dintre măsurile inițiativei “Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă” la nivelul statelor
membre se deprind:
- Promovarea şi monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social;
- Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin implicarea
partenerilor sociali în planificarea ofertei de educaţie şi fomare profesională;
- Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional al Calificărilor corelat
cu EQF;

-
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Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi superior şi prin
formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a competenţelor cerute pentru
angajare în formarea continuă şi pe piaţa muncii.

Prioritățile Agendei pentru noi competenţe şi locuri de muncă:
1. Flexicuritate: reducerea segmentării și sprijinirea tranzițiilor
Cele patru componente ale flexicurității - acorduri contractuale flexibile și sigure, politici active pentru
piața forței de muncă, învățare de-a lungul vieții și sisteme moderne de securitate socială -trebuie
consolidate pentru a se asigura că, în contextul post-criză, țările se concentrează pe reformele cele mai
eficiente din punct de vedere al costurilor, în paralel cu furnizarea unei mai bune flexibilități și
securități.
1.1.Acorduri contractuale flexibile și sigure
1.2.Învățare cuprinzătoare de-a lungul vieții:
- Îmbunătățirea accesului la învățarea de-a lungul vieții
- Adoptarea de abordări orientate către lucrătorii mai vulnerabili, mai ales către cei cu nivel
scăzut de competențe, șomeri, lucrători tineri și în vârstă, persoane cu handicap, persoane cu
tulburări psihice sau grupuri minoritare precum migranții și romii
- Îmbunătățirea implicării părților interesate și a dialogului social privind punerea în aplicare a
învățării de-a lungul vieții
- Aplicarea unor stimulente eficiente și măsuri de partajare a costurilor, pentru extinderea
investițiilor publice și private în formarea continuă a forței de muncă și pentru creșterea
participării lucrătorilor la învățarea de-a lungul vieții.
1.3 Politici active în domeniul pieței forței de muncă (PADPFM):
Măsurile propuse vizează îmbunătățirea PADPFM sub mai multe aspect cum ar fi: consultanță
12 de muncă, asistență în căutarea unui loc de muncă, măsuri de
individuală privind locul
îmbunătățire a competențelor și a capacității de inserție profesională.
1.4 Sisteme moderne de securitate socială
2. Echiparea cetățenilor cu competențele corespunzătoare pentru ocuparea unui loc de muncă
2.1. Dezvoltarea culegerii de informații de pe piața forței de muncă și a gestionării competențelor
2.2. Asigurarea gamei corespunzătoare de competențe
2.3. Asigurarea concordanței între competențele potențialilor angajați și locurile de muncă
disponibile și valorificarea locurilor de muncă potențiale din Europa
2.4. Ameliorarea mobilității geografice pe teritoriul UE
2.5. Valorificarea potențialului migrației
3. Ameliorarea calității muncii și a condițiilor de muncă
4. Sprijin pentru crearea de locuri de muncă
4.1. Consolidarea condițiilor cadru pentru crearea de locuri de muncă
4.2. Promovarea spiritului antreprenorial, a activităților independente și a inovării
Pentru susținerea priorităților mai sus menționate în cadrul Agendei pentru noi competenţe şi locuri de
muncă, Comisia Europeană a prevăzut un set 13 acțiuni-cheie și măsurile însoțitoare și pregătitoare pentru
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transpunerea în practică a acestora. Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă este completată cu
alte inițiative UE destinate să abordeze preocupările grupurilor specifice, precum inițiativa emblematică
Europa 2020 „Tineretul în mișcare” și „Strategie pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015”.
Abordarea integrată a strategiei Europa 2020, împreună cu cele șapte inițiative emblematice lansate odată
cu aceasta implică o gamă largă de instrumente politice ale UE, inclusiv legislație, coordonare politică,
dialog social, finanțare și parteneriate strategice.
Totodată, succesul transpunerii în practică a obiectivelor și măsurilor ambițioase propuse prin Strategia
Europa 2020 depinde de măsura în care politicile și programele adopate la nivelul UE și al statelor membre
sunt conștientizate și se reflectă pe scară largă în strategiile, practicile instituționale și acțiunile factorilorcheie chemați să contribuie la implementarea Strategia Europa, inclusiv furnizorii de programe de educație
și formare initial și continuă.
“Noua noastră agendă necesită un răspuns coordonat la nivel european, în care să fie implicați partenerii
sociali și societatea civilă. Numai împreună putem contracara efectele crizei și putem ieși din această
situație mai puternici. Avem la dispoziție noi instrumente și o nouă ambiție. Nu ne mai rămâne decât să
trecem la acțiune.” (José Manuel BARROSO, în prefața Strategiei Europa 2020).
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EFI-ROM, Metodă creativă originală pentru formarea adulţilor
Conf univ d ring Avram TRIPON, Universitatea Petru Maior Tg Mureş

Set de întrebări fundamentale
Unde am de gând să ajung în această viaţă şi de ce?… Care sunt opţiunile mele pentru viaţa mea şi
de ce?...
Unde au ajuns alţii care au urmat calea pe care doresc şi eu să merg?… Dacă ceva nu-mi convine pot
reveni la prima întrebare.
De ce alţii au reuşit?… Concret, cine cred eu că a reuşit cu adevărat şi că reuşita a durat?...
De ce eu nu aş putea face la fel?… Există şi aspecte negative ale reuşitei? Pot fi evitate? Cum?… Dacă
nu am răspunsuri convingătoare pentru mine, atunci:
• Conştientizez că sunt o parte din ecosistemul planetar.
• Dau libertate forţei din mine, în acord cu ecosistemul din care fac parte şi în care sunt parte, să se
manifeste armonios.
• Dau voie conştientă bucuriei şi succesului să se "apropie" de mine şi să se "manifeste" prin mine - în
acord deplin cu mine însumi şi cu ecosistemul planetar.
Cum pot şti că bucuria şi succesul se apropie de mine?… Simplu: constatând că uneori îmi vine să cânt,
să zâmbesc şi să spun "Mulţumesc, Viaţă!"
Există adevăruri pe care nu le-am conştientizat încă suficient?… Da. Poate cel mai important este acela
de a şti că nu e obligatoriu să ne chinuim
cu viaţa asta. Apoi, n-ar fi rău să conştientizăm că fiecare are un
15
loc sub soare, că există loc pentru succesul fiecăruia. Mai pot reţine că întotdeauna bucuria vine doar la cel
care o merită.
Cum pot merita şi eu "bucuria succesului"?… Făcând dovada că şi eu pot dărui altuia şansa de a avea
succes. Practic folosesc fiecare ocazie pentru a dărui un zâmbet, o încurajare şi pentru a nu cere nimic în
schimb.
Există ceva în noi care se opune bunătăţii, altruismului?… Da, uneori avem obiceiul nepotrivit de a
crede că dăruind sărăcim. În realitate este exact invers: dăruind, ne îmbogăţim.
Undeva, în mentalitatea colectivă, există nişte "tumori" ce pot fi extirpate?… Da, dar numai atunci
când există o hotărâre colectivă pentru asta. Spre exemplu, în unele colectivităţi există obiceiul de a crede
că şansele de succes s-au diminuat. Realitatea este că în tot răul există un enorm potenţial pozitiv, ce poate
fi uşor valorificat. Problema este de a converti răul în bine, ca-n poveste.
Se poate converti răul în bine?… Nu numai că se poate, dar e chiar foarte uşor să mă pun în situaţia
pozitivă după ce cunosc bine dezavantajele răului. Se poate spune că eşti vaccinat şi că ştii clar ce este bine.
Aleg doar să simt binele ca şi când ar exista. Aparenta contradicţie ţine de obişnuinţele noastre, iar
obişnuinţele se educă, ca şi mintea, ca şi inima, ca şi viaţa. Da, şi viaţa mea/noastră se poate transforma
prin educaţie, sau prin re-educare în acord cu legile naturale ale succesului.
Cum arată un curs de auto-educaţie pentru transformarea aparentului rău în bine?...
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Este structurat în 3 etape:
• etapa 1. Auto-cunoaştere;
• etapa 2. Lecţii despre succesele altora;
• etapa 3. Cursul propriu despre "Drumul succesului personal".
În etapa unu e nevoie de multă răbdare. Eşecul etapei unu îndepărtează şansele de reuşită. Etapa doi însuşită
înaintea etapei unu poate crea mari dezechilibre interioare, deci insucces major. Ordinea firească, naturală
este aceasta: auto-cunoaştere, cunoaşterea altora şi la urmă definirea practică a căii proprii de succes. Doar
astfel există garanţia succesului.
Nu există scurtături?… Orice scurtătură este ne-naturală. Ce ar face un copil care este pus în situaţia de
a face faţă solicitărilor unui adult cu mari probleme?… Ce s-ar face o floare care s-ar trezi fără rădăcini şi
tulpină?… Ce s-ar face un gând bun pus în situaţia unui mediu ostil de manifestare?… Ce te-ai face tu dacă
n-ai fi în stare să recunoşti binele din rău?… Ce te-ai face dacă toţi ar vedea în faptele tale doar succes
notoriu, iar tu ai crede că ai insuccese peste insuccese?… Ce s-ar întâmpla dacă ziua nu ar veni după noapte,
vremea bună după vreme rea?… Ce s-ar întâmpla dacă tu ai constata că fiecare etapă îşi are logica ei, că
fiecare etapă este utilă şi necesară?
Ai putea fi mulţumit că există o ordine naturală a lucrurilor, că viaţa merită trăită cu bucurie pentru că e
frumoasă, că bucuria succesului vine atunci când este cazul; şi este cazul atunci când parcurgi etapele
fireşti. Nici o grabă, nici o forţare nu este aducătoare de bucurii!
Nu se poate mări viteza fiecărei faze de viaţă?… Ba da, în acord cu legile universale. Contează
rezultatele. Când ai atins ştacheta prestabilită poţi trece la etapa următoare. Atunci şi numai atunci. Când
maturitatea se manifestă poţi hotărî să te auto-promovezi în etapa următoare.
De unde poţi şti când ai ajuns la maturitate?… Dacă îţi ştii obiectivul şi dacă l-ai atins eşti matur din
acel punct de vedere. Trebuie să fii atent la falsele senzaţii de maturitate. Uneori eşti tentat să crezi că ai
finalizat treaba şi că meriţi o auto-promovare.
Cum aş putea fi sigur că m-am maturizat dintr-un anumit punct de vedere?… Învăţându-i pe alţii şi
constatând că au înţeles şi aplică cu
16 succes ştiinţa maturizării tale.
Despre clasificarea oamenilor din punct de vedere al percepţiei realităţii
Omul este o fiinţă complexă, cu numeroase caracteristici ce evoluează şi interferează continuu. În mare, în
fiecare există tendinţe mai mult sau mai puţin pronunţate - referitoare la modul în care este dispus să
perceapă realitatea. Educaţia poate, între anumite limite, să contribuie la "şlefuirea" uneia sau alteia dintre
tendinţele principale.
În esenţă, cele mai importante caracteristici ale omului, din acest punct de vedere, sunt legate de modul de
a analiza realitatea mai mult logic, mai mult imaginativ sau mai mult sentimental.
Exemple de abordări
Fiecare om are o "misiune" pe care poate să şi-o îndeplinească cu cinste. Unii nu ştiu cum să facă. Ar fi
util dacă am înţelege că fiecare este "o petală din floarea lumii", că fiecare avem nevoie ca de aer de respect
faţă de sine şi în acelaşi timp faţă de toţi ceilalţi. Lumea poate evolua normal doar dacă marea majoritate
înţelegem că suntem părţi ale aceluiaşi întreg.
Paşi ce pot fi parcurşi

Conferinţa Internaţională
„FORMAREA ADULŢILOR – PARADIGME POSTMODERNE ÎN CONTEXT EUROPEAN”
Tirgu Mureş, România, 6-8 noiembrie 2012

Pentru ca omul să poată reuşi în viaţă, el are nevoie de obiective clar definite, până la detaliu. Fără acest
element important nici nu poate şti unde se află şi nu poate fi mulţumit. E nevoie de o analiză atentă, de
definirea clară a ceea ce-şi doreşte fiecare.
Paşii ce pot fi parcurşi pentru stabilirea propriului obiectiv sunt:
• Definirea noţiunii de obiectiv; frecvent îl asociem cu visul maximal sau visul măreţ, cu finalul viziunii
realizării capitale a vieţii noastre.
• Analiza realistă, documentată, a posibilităţilor de atingere a unui obiectiv.
• Analiza subiectivă a posibilităţilor de atingere a unui obiectiv; este esenţial să utilizăm tehnici creative
individuale pentru a dezvolta şi aprecia "subiectiv" un număr cât mai mare de posibilităţi.
Fiecare om are posibilitatea de a face salturi majore în conştientizarea etapelor propriei dezvoltări
armonioase, în acord cu ecosistemul planetar, parcurgând etape de genul:
• Analiza unor exemple de obiective.
• Optarea pentru un set de obiective personale; la cele cunoscute deja se pot adăuga şi unele percepute
prin metode creative individuale.
• Inventarierea şanselor obiective şi subiective de atingere a obiectivelor fixate; inventarierea în scris, cu
dezvoltări ale unora în cadrul "Jurnalului personal" pot fi de un real folos. Folosul principal este legat
de dezvoltarea propriei personalităţi, de şansele deosebite ce rezultă din aceasta.
• Punerea în aplicare a unui set de tehnici pentru atingerea obiectivului; în esenţă se poate opta pentru
tehnici raţionale, realiste - în special pentru obiective uşor de atins, şi pentru tehnici imaginative
combinate cu tehnici logice - în vederea unor obiective îndrăzneţe.
Este importantă etapa cunoaşterii detaliate a tehnicilor disponibile, însuşirea celor potrivite şi aplicarea lor
cu consecvenţă.

Metoda creativă EFI-ROM

17

Metoda creativă armonioasă EFI-ROM este utilă în special atunci când nu avem nici o soluţie convenabilă
sau atunci când, în dorinţa de succes armonios, vrem ca soluţia pentru care am optat deja să fie
îmbunătăţită. Metoda poate deveni esenţa dezvoltării noastre de mâine. Aici este esenţa. Pe măsura
activării potenţialului interior în mod conştient, la propria dorinţă arzătoare, se descătuşează "visurile
armonioase". Cei care pun în aplicare "visurile proprii" sau "visurile altora" la care aderă cu entuziasm sunt
vrednici de tot respectul.
Variante:
• Varianta aplicabilă în special persoanelor preponderent logice;
• Varianta aplicabilă în special persoanelor preponderent imaginative;
• Varianta aplicabilă în special persoanelor preponderent sentimentale.
Fiecare om poate aplica oricare variantă. Toate sunt bune. Important este să participi activ la aplicaţia
dorită, folosind cu încredere metoda creativă EFI-ROM.
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Metoda EFI-ROM - Varianta aplicabilă în special persoanelor preponderent logice, care acţionează
mai mult cu mintea.
Etapele sunt:
1. identificarea logică a reuşitei maxime pe care ai avut-o;
2. identificarea logică a metodei care a dat, de-a lungul vieţii, cele mai bune rezultate (indiferent de
domeniu, secvenţă de viaţă);
3. identificarea celor mai buni prieteni, care au contribuit la succese de viaţă memorabile (dacă nu există,
se consideră propria persoană);
4. identificarea unor reuşite ale altora - apreciate pozitiv de către tine ca şi căutător de soluţii eficiente
armonioase;
5. identificarea de soluţii care au stârnit invidia prietenilor (sau invidia proprie);
6. identificarea de secvenţe de viaţă care nu şi-au găsit soluţia potrivită până acum;
7. conturarea a cel puţin trei soluţii logice posibile la problema pusă în discuţie (a cărei soluţie eficientă
armonioasă se caută).
Exemplul 1
O femeie în toată puterea, dornică de a contribui la bunăstarea familiei sale numeroase, îşi pune problema
unor surse suplimentare de câştig - muncind la domiciliu.
Îşi aminteşte că în timpul şcolii făcea cu mere plăcere figurine din ceară şi ornamente din flori, în cadrul
unui cerc aplicativ. Ştia că două dintre colegele de atunci se ocupă acum de comerţul en-gros, şi hotărăşte
să le propună o colaborare reciproc avantajoasă. Îşi şi închipuie că totul va merge "şnur". Ştie că e
compatibilă din multe puncte de vedere cu fostele colege şi mai ştie că acestea vor fi dornice de a depăna
vechi amintiri.
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Exemplul 2
Un tânăr studios, dornic de a ajunge la performanţe cu totul deosebite se întreabă: "Unde vreau eu să ajung
cu adevărat?" După ce-şi enumeră prietenii, realizările, insuccesele - în fine, după ce trece cu multă bucurie
prin cele şase puncte ale metodei creative EFI-ROM, varianta pentru persoane preponderent logice, ajunge
la punctul şapte. Ştie bine că celelalte şase puncte l-au pregătit pentru a "contura" cu mare bucurie:
1. Vreau să fiu un lider de opinie care să formeze o şcoală europeană pentru lideri de opinie.
2. Vreau să încep chiar acum să-mi conturez planul măreţ.
3. Vreau să-i fac părtaşi la acest plan al meu pe toţi concetăţenii mei.
Simţi că niciodată nu a vibrat cu atâta emoţie ca acuma. Ştia acum ceea ce nu a îndrăznit niciodată să
recunoască; ştia că va fi un om foarte însemnat între mulţi oameni însemnaţi. Ştia că are în el o forţă cum
nu credea că poate exista, şi era "forţa lui".
Exemplul 3
Doi profesori de la Universitatea Petru Maior (UPM) îşi propun să utilizeze metoda EFI-ROM pentru a
afla soluţii posibile privind evoluţia universităţii în următorii 10 ani. Iată punctul 7 al celor doi:
1.
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a. Soluţia principală va consta în unificarea sistemului de evaluare a performanţelor didactice ale cadrelor
didactice folosind "Testul UPM".
b. Soluţia s-ar contura prin unirea eforturilor a şapte cadre didactice cu vocaţie pentru educaţia
performantă la început de mileniu trei.
c. Soluţia ideală ar putea apare din rezumatele examinării unui lot reprezentativ de studenţi şi cadre
didactice.
2.
a. Soluţia elegantă, acceptabilă pentru această etapă de dezvoltare, ar consta, în opinia mea, în dezvoltarea
unor cercuri eco-antreprenoriale studenţeşti aliate în cadrul unui program regional privind dezvoltarea
puternică a aptitudinilor inovative practice ale studenţilor.
b. Soluţia de rezervă ar consta în oferta de colaborare către UPM lansată de către un Consorţiu regional
interesat în dezvoltarea aptitudinilor practice ale unor tineri, capabili să performeze rapid.
c. Soluţia obişnuită ar consta în identificarea a 25 cadre didactice interesate de a participa la un experiment
cu tema "Viitorul UPM ne preocupă".
Exemplul 4
Un grup de iniţiativă format din 7 persoane au hotărât să afle soluţii posibile pentru tema "Eficienţa se
învaţă". Au hotărât ca fiecare să aplice individual metoda EFI-ROM, iar după ce vor aduna şi evalua cele
21 soluţii propuse să-şi propună încă o "rundă" - de astă dată cu un singur răspuns la punctul 7. Iată soluţiile
lor:
Lista cu cele 21 soluţii
1. Cântecul "Eficienţa e cu noi"
2. Drumul învingătorilor - joc de societate
3. Dezbaterea virtuală "Eficienţa se învaţă"
4. Descoperire idei individuale interioare pe tema "Eu sunt eficient"
5. Descoperirea ideilor eficiente
19 - studiu de caz
6. Dezvoltare interactivă - Noi suntem eficienţi
7. Descoperirea interpretărilor posibile pentru expresia "eficienţa individuală şi de grup"
8. Dezvoltare jocuri pentru vârstele mici, pe ideea eficienţei personale
9. " Eficienţei - Da şi Nu " - cântec pentru copii
10. Dezbateri televizate cu oameni de succes
11. "Atac" la persoana eficientă - atitudini utile
12. Acum e timpul - dezbatere cu persoane active
13. Dezbatere la locul de muncă, sub genericul "Eficienţa se învaţă" - postere, banere etc.
14. Aplicaţia "Eficienţa în familie"
15. Aplicaţia "Colţul şcolar al eficienţei"
16. Dezvoltare aptitudini intelectuale
17. Dezvoltare aptitudini artistice
18. Acoperiri în eficienţă - studii socio-umane
19. Dezvoltarea unei activităţi de parteneriat cu oameni care au reuşit să devină eficienţi în urma unor
dificultăţi semnificative
20. Activităţi de sport combinate cu activităţi artistice diverse
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21. Activităţi de valorificare superioară a experienţei acumulate de oameni care recunosc că sunt din ce
în ce mai eficienţi.
Lista cu cele 7 soluţii din runda a 2-a
1.
Dezvoltarea mişcării "Eficienţa şi prietenii ei"
2.
Dezvoltarea Clubului de tineret "Eficienţa se învaţă"
3. Dezvoltarea acţiunii "Şi eu pot deveni mai eficient"
4. Dezvoltarea acţiunii "Dacă aş putea"
5. Descoperirea tinerilor cu potenţial ridicat de eficienţă
6. Introspecţie profundă pe tema "Eficienţa din mine"
7. Activităţi complexe, articulate, care duc la dezvoltarea mişcării "Eficienţi suntem cu toţii".
Se spune că cei mai mulţi oameni sunt preponderent logici. Unii însă ştiu că foarte puţini sunt în această
categorie. Iată o aplicaţie a unui tânăr care se autocaracteriza ca logic 99%.
Exemplul 5
Într-o dimineaţă ca toate dimineţile un tânăr se trezeşte cu o idee fixă: Ce ar fi dacă s-ar duce la prietena
lui cu un buchet de flori albe? Deşi hotărâseră în ajun că se vor întâlni doar pe seară, îşi zice: Ce ar fi dacă
aş da curs ideii ce mi-a venit?... Şi aşa făcu: merse la florărie şi cumpără un superb buchet de flori albe. La
ieşire se întâlni cu o fostă colegă care parcă dispăruse din localitate acum câţiva ani. Află că aceasta tocmai
venise acasă dintr-o lungă călătorie în Tibet şi că voia să-şi întâlnească vechii colegi şi să le spună ce
adevăruri minunate descoperise acolo. Îi spuse că le trimisese în gând fiecăruia câte un buchet de flori albe
minunate, exact ca şi cele pe care le avea el în braţe. Atunci avu o revelaţie; nu numai că nu era logic 99%,
dar era chiar un "imaginativ". Pe loc îi oferi colegei buchetul de flori şi îi propuse să se întâlnească pe seară
cu toţi vechii colegi şi cu prietenii acestora pentru a asculta ce o să le spună "fata cu flori albe". De atunci
a aflat că toţi oamenii sunt un pic20
logici, un pic sentimentali, şi mult, foarte mult, imaginativi.
Metoda EFI-ROM - Varianta aplicabilă în special persoanelor preponderent imaginative
Metoda constă în 3 secvenţe:
1. Identificarea "Gândului Sponsor Armonios de Început"
a. la orice problemă, de orice natură, după o "impregnare completă cu acea problemă" (inventariere, trăire,
conştientizare a cât mai multor aspecte ale problemei) se lasă un moment de linişte, de relaxare;
b. după finalizarea etapei anterioare fiinţa dornică de găsire a unei soluţii armonioase eficiente îşi
aminteşte de un moment plăcut din trecutul său şi se lasă "impregnat" de amintirea plăcută;
c. fiinţa "impregnată cu amintirea plăcută" îşi aminteşte de problema a cărei soluţie eficientă armonioasă
o caută şi trece în revistă primele gânduri, impresii, soluţii care îşi fac apariţia. Le notează pentru a le
analiza cu atenţie ulterior;
d. în momentul în care are senzaţia subiectivă că a găsit soluţia potrivită se opreşte din "visare";
e. inventariază "la rece" notiţele făcute în starea de reverie creativă.
Exemplu:
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Un student preocupat de identificarea direcţiei principale a vieţii lui armonioase îşi aminteşte de momentul
în care tatăl şi mama sa au plâns de bucurie când el a făcut prima experienţă de racheto-modelism reuşită.
Ţine minte cu precizie că au simţit că sunt o adevărată familie. Pe acest "fond" îşi închipuie deja că ştie că
ar vrea să devină un urmaş vrednic a lui Vlaicu, Coandă - că ar vrea să egaleze recordurile pe care doar în
vis le atinsese. Voia să doboare recordul de viteză din STARTREK. Ştia că doar gândul poate merge atât
de repede. Şi el voia să zboare ca gândul. Avu o tresărire, un fior când îşi dădu seama ce voia să facă: să
identifice cu viteza gândului soluţii tehnice pentru aviaţia viitorului. Acum ştia răspunsul la problema lui:
să identifice cu viteza gândului soluţii performante şi să le ofere altora pentru aplicare. Da, va deveni un
profesionist în viitorologie şi un scriitor de literatură de anticipaţie. Da, asta va deveni.
2. Identificarea Gândului Sponsor Armonios de sfârşit
Ştiind că orice sfârşit este un nou început putem crede că trebuie căutat un alt fel de Gând Sponsor
Armonios de Început. Totul se repetă pe fondul unei experienţe mai bogate. E bine să conştientizăm că
orice gând, vorbă, faptă are urmări. Dacă urmările sunt pozitive atunci suntem pe drumul bun. Armonia
generată în "fluvii de Gânduri – sponsor - armonioase" de început şi sfârşit conferă vieţii armonie deplină.
Practicanţii pot avea surprize peste surprize.
Exemplu
Studentul din exemplul anterior îşi spune: am conştientizat şansa extraordinară de a deveni viitorolog şi în
acelaşi timp scriitor de literatură de anticipaţie - secţiunea realism prognozabil - şi am ştiut deja că 40%
din acest vis se va fi împlinit în mai puţin de 3 ani. Da, ştia sigur că va începe ca expert viitorolog în echipa
de la Club "Şi noi putem reuşi", iar alături de colegii de acolo va scrie cartea SF "Viitorul din noi".
3. Dăruirea întregii metode şi aplicaţiilor cunoscute, spre aplicare, tuturor doritorilor.
Exemplu
Un întreprinzător, dornic de echilibrare
după un experiment dureros, de forţare a norocului, îşi zice: trăiesc
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un moment plăcut dintr-un viitor posibil şi "văd" că soluţia la problema mea constă în dezvoltarea unei
tehnici personale de comunicare inovativă - bazată pe mentalitatea abundenţei, crearea de opţiuni
armonioase privind interpretarea unor evenimente din propria viaţă şi imensa bucurie a privitului prin ochii
"iubirii altruiste".
Metoda dă rezultate mai ales atunci când perseverăm şi facem astfel încât soluţia noastră să fie aplicabilă
şi altora. Putem spune că se petrece ceva "miraculos", că devenim adevăraţi "maeştri" în tehnica creativă
armonioasă EFI-ROM.
Metoda aceasta este utilă chiar şi atunci când credem că nu există nici o soluţie viabilă.
Exemplu
Un individ certat cu legea, dornic de câştig fără muncă, cu numeroase antecedente, îşi aminteşte că a auzit
despre metoda EFI-ROM chiar la unul dintre foştii săi prieteni - pe vremea când nu avea de gând să devină
un "exemplu negativ". Ţine minte că a râs de această "joacă". Dar acum, fiind la mare înghesuială, şi-a
spus: "Fie ce-o fi; o încerc şi pe asta".
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Se gândi că ar vrea să folosească metoda pentru a afla un răspuns la întrebarea: Cum aş putea să redevin
om serios? Pe acest fundal îşi aminti chiar de prietenul lui, cel cu metoda EFI-ROM, şi ştiu care este soluţia:
va invita toţi foştii prieteni, adică pe cei care fuseseră şi se menţinuseră în zona "exemple pozitive", şi le
va cere ajutorul. În trei luni va fi din nou integrat între cei "buni şi serioşi".
Acum îşi puse din nou întrebarea: Şi ce mă fac dacă nu reuşesc să mă abţin de la obiceiurile de care vreau
să scap? Pe fondul reamintirii unui moment din copilărie în care tatăl lui îl avertizase cu dragoste
părintească: Fii atent fiule, nimeni nu culege decât ceea ce seamănă. Îşi aminti brusc: Am semănat răutate,
am cules răutate. Azi semăn speranţă, mâine voi culege şi mai multă speranţă; apoi voi pune, alături de
prietenii mei, doar vise îndrăzneţe. Voi culege vise realizate, împlinite. Va fi minunat. În doi ani voi fi un
exemplu bun de luat în serios. Voi şti şi de ce nu e bine să fii un exemplu negativ. Voi fi un exemplu credibil.
Îi voi învăţa şi pe alţii metoda EFI-ROM".
Pe acest fond se întrebă: Când voi fi la casa mea, cu ce mă voi ocupa?Abia acum ştia: Voi fi profesorambasador. Voi preda metoda creativă armonioasă EFI-ROM.
Exemplu
Gândul Sponsor Armonios de Început
Un individ hazos îşi zice: Ce mi-ar putea aduce succesul aşteptat? Îşi aminti despre seara trecută când s-a
distrat copios împreună cu grupul său de prieteni. Pe acest fond îşi reaminti de problema lui şi începu să
scrie:
Despre mine, nici un bai,
Despre alţii, ce-i pe plai.
Eu ştiu bine c-am să fac
Un concurs adevărat,
În vremea cositului.
Am să fac o încercare 22
Să bucure pe fiecare.
Gândul Sponsor Armonios de Sfârşit
Omul nostru şi ştiu,
Că la vara care vine,
Festivalul e minune,
Bani grămadă o s-adune.

Le voi spune că-i normal
Seara să fie alai.
Alaiul va fi pe bune
Fericire pentru lume.
O reţea de şugubeţi
Asta-i sigur: o s-aveţi!

Ştia când,
Ştia de ce,
Ştia şi cu ce.

Metoda EFI-ROM - Varianta aplicabilă în special persoanelor preponderent sentimentale
Sesizarea şi cotarea unei probleme cu "inima"
Unii oameni apreciază soluţiile, situaţiile de viaţă, "cu inima"; ei sunt sentimentali. Fiecare poate uşor
identifica imaginativ sau logic soluţii armonioase pentru fiecare problemă, iar selectarea o poate face cu
"inima" astfel:
1. construirea mentală a unui scurt cântec despre soluţia respectivă şi acordarea unei note;
2. acelaşi lucru pentru fiecare soluţie-dorinţă;
3. compară notele acordate şi stabileşte prioritatea priorităţilor.
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E foarte posibil ca să facă o melodie pentru câteva dorinţe; în acest caz poate lega între ele subiectele
generatoare de aprecieri.
Exemplu
O tânără întreprinzătoare, dornică de a alege calea armonioasă a afacerii sale identifică logic următoarele
căi posibile:
• Să facă un turneu de prezentare a produselor naturiste pe care le produce, în toată Europa;
• Să fie în primul rând prezentă la nişte expoziţii pe Internet;
• Să facă efortul de a căuta nişte concetăţeni stabiliţi în ţările Europei şi să colaboreze cu ei.
Folosind aprecierea cu "inima", îşi spune:
Am noroc şi eu cu carul
Pentru că văd iar limanul.
Am făcut iar o ispravă
Cu ceilalţi oameni de treabă.
•
•
•

Am ales să-i contactez
Prin Internet să-i vizitez.
Ei curând m-au ajutat
Afacerea am dezvoltat.

URA!!! Ştiu cum voi face:
voi lua legătura prin Internet cu tinerii stabiliţi în ţările Europei;
le voi face o propunere de colaborare;
vom avea succes, înglobând experienţa lor locală.

Exemplu
Un tânăr dornic de aventuri în ţinuturi îndepărtate alese în mod logic următoarele locuri pentru viitoarele
deplasări:
- Polul Nord îndepărtat;
23
- Polul Sud;
- Ecuatorul, în America.
Apoi începu să lase "cântecul inimii":
Polul Nord eu l-am visat
Imediat m-am înecat.
Acum ştiu că-i bine,
Să stau aşa cum îmi vine.
Îmi vine să stau acasă,
Până anul o să treacă.
Atunci eu oi căuta,
De belele oi scăpa.

Polul Sud este departe,
Eu ştiu că acolo-i, poate,
Un conflict între nepoţi.
Nu mă duc, nu suntem hoţi.
Ecuatorul e pe burtă,
Ecuatorul iar se-ncruntă.
De ce vreau eu să-l înfrunt?
Unde oare-o să mă duc?

În acel moment îşi spuse: N-am crezut că voi afla atâtea informaţii pe care le simt foarte apropiate de
mine; simt că nu e cazul să mă duc nicăieri. Dar atunci, ce ar fi bine pentru mine să fac? Iată textul obţinut
"cu inima":
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Poţi să faci, omule bun,
Poţi să faci, poţi să aduni.

Poţi s-aduni tot ce-i afla
Chiar în inima ta.

Se opri şi se întrebă: Ce aş putea afla acum în inima mea?
Şi inima îi spuse:
Poţi afla că totu-i bun
Poţi afla că eşti străbun.
Poţi afla că-n tine-acum

Se găseşte un străbun.
Poţi să-i ceri, poţi să-i oferi
Tot ce vrei.

Ce poţi să-mi spui despre viitorul meu?

Sunt inima ta,
Şi îşi spun aşa:
Prin străbunul din cărare
Poate afla fiecare
Că e bine ca să ştii
Totul este între vii.
Fii tu bun şi recunoaşte,
Tot ce vrei este în spate,
Şi în faţă, şi ACUM.
Haide s-o pornim la drum.
Ai noroc, ai sănătate, 24
Ai o inimă, nepoate.
Ai o inimă zglobie,

Ai noroc pentru o mie.
Vei fi OM în lumea bună,
De te ţii după furtună,
Furtuna ce trece-acum
Peste omul ce nu ştie
Că el ştie.
Drumul tău îţi spune drept
Ai o inimă în piept.
Iar în inimă găseşti
Adevărul tău di-n veci.
Ai tot ce îţi poţi dori,
Ai tot ce vei împlini.

Se pot obţine şi "răspunsuri prin inimă". Iată aplicaţia "Cântec din inimă":
Obs. Metoda creativă individuală EFI-ROM, faţă de alte metode creative utilizate de-a lungul timpului, are
avantajul că permite abordarea problemei în corelaţie cu informaţiile din subconştientul persoanei care o aplică.
A dat rezultate excelente în cazuri în care alte metode s-au dovedit greoaie sau inoperante. Metoda creativă
armonioasă EFI-ROM se poate utiliza cu rezultate excelente de către aceia care sunt dispuşi să mobilizeze
informaţii profunde din interiorul propriei fiinţe.
Concluzii clare
1. Inovarea este o şansă în educarea/formarea adulţilor;
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2. Cântecul este esenţa vieţii noastre, iar comunicarea prin cântec permite obţinerea unor
rezultate de excepţie;
3. Dezvoltarea cântărilor în formarea adulţilor poate deveni o prioritate.
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CUNOASTEREA ESTE BUNUL NOSTRU CEL MAI PORTABIL
Pedro Vaz Santos
Traducere : Adrian Virgil Budacu
In ultima decadă accessul la informaţie, in societatea noastră, s-a democratizat progresiv.La acest fenomen
a contribuit răspândirea accesului la internetşi capacitatea tuturor utilizatorilor de a fi în acelasşi timp
consumatori şi producători de conţinut de informaţie.In zilele noastre pentru orice căutare pe care o
accesăm pe Google apar imediat sute de link-uri şi referinţe riscând ca imediat să ne pierdem în entropia
reţelei.
Informaţia este o Lume care astăzi populează computerele noastre, stik-urile,şi pe care noi toţi o
cuantificăm în MB şi GB,ea fiind cea care umple memoriile dispozitivelor noastre electronice.
Cu toate acestea, în ultimii ani, am constatat faptul că societatea de informatie, în sensul de acces la
informaţie, nu are o corespondenţă directă cu creşterea economică, cu inculuziunea în piaţa munciişi nici
cu creşterea productivităţii.
Informaţia in sine nu pare a fi un factor determinant pentru creşterea economică.In opinia noastră
informaţia, pentru a fi un factor de dezvoltare, trebuie sa fie integratăîn cadrulul valoric, sub formă de
cunoaştere.
Tocmai acestui proces,de transformare a informaţiei în cunoaştere, aş dori să-i dedic conferinţa mea
subliniind faptul că acesta esta un proces material care „nu ocupă spaţiu”şi pe care în mod generic îl numim
învăţătură.
Din această afirmaţie rezultă că, a învăţa, nu este altceva decât transformarea informaţiei în cunoştere.Cu
alte cuvinte a învăţa, în opinia noastră, reprezintă transformarea informaţiei în informaţie care ne permite
să luăm o decizie şi , drept urmare, să acţionăm asupra realităţii.. (Kegan, 2009).
Aceasta este o idee cunoscută în epistemologia lui Piaget, în care individul işi construieşte cunoaşterea sa
prin intermediul experienţei şi a acţiunii
pe care o desfaşoară.
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Rezumând : învăţăm făcând. (Piaget, 1959).
Dacă am fi curajoşi şi am trage consecinţe practice din acastă afirmaţie a noastră, suntem obligaţi să gândim
că agregarea informaţiei doar pentru ea însaşi nu generează conoaştere.Pentru a genera cunoaştere este
obligatoriu necesar sa generăm contexte de experimentare.Nu putem cădea în naivitatea potrivit căreia
simplul acces la informaţie şi elogierea societăţii informatice reprezintă un factor suficient pentru
dezvoltare.Pentru a genera cunoaştere este nevoie în mod obligatoriu de testări, de o logică de laborator
unde ipoteza se întîlneşte cu experienţa ce validează sau neagă premisele ipotetice.
In acest sens trebuie să gândim că procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii, în particular pentru
adulţi,trebuie să se bazeze pe platforme în care practica, testărileşi munca de laborator pot fi practicate.In
acest context formarea la locul de munca căştigă o relevanţă specială (Tsang, 1997) . Includerea individului
în contextul de muncă, adicăîntr-un cadru de valori, permite ca informaţia să se transforme mai rapid în
cunoaştereşi să fie integratăîn procesul de creare de valori, creând astfel un impact mai direct al procesului
de învăţare asupra sectorului economic. (Descy & Tessaring, 2004).
Din cele susmenţionate putem trage concluzia că, în opinia noastră, programele de formare pentru adulţi
ce sunt decuplate de societătile economice si de diverse cadre valorice, riscă sa fie puţin eficiente, să aibă
un scăzut impact economic, indiferent de faptul că acest proces contribuie , in mod generic, la
democratizarea accesului la informatie.
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In consecinţă propunem ca în procesul de definire a politicilor/programelor de invatare pe tot timpul vietii
să se facă o distincţie clarăîntre proiectele ce vizează producţia de învaţare integrateîn cadre valorice şi
proiectele ce vizează democratizarea accesului la informaţie.
In opinia noastră ar trebui sprijinit în mod special primul tip de programe, sprijin ce ar trebui să crească
proporţional cu impactul direct pe care il are asupra cadrului valoric.
Din pacate, experienţa portugheză recentă a relevat faptul că proiectele de democratizare a accesului la
informaţie sau cel de simplă validare a competenţelor au avut in impact scăzut la nivelul productivitaţii, a
creerii de valori şi în consecintă la nivelul creşterii economice şi a creerii de locuri de munca.
Să ne întoarcem la tema noastră de bază. Invaţarea, ca proces de transformare a informaţiei în cunoaştere.
Cu siguranţă aţi perceput tonul meu critic la adresa proiectelor pur informative dar aş dori ca, în timpul ce
mi-a mai rămas, să abordez o altă idee ce pare săfie un pericol asociat procesului de formare a
adulţilor.Transpunerea directă a modelului şcolii pentru elevi pentru modelul formării adulţilor.Modelul
tradiţional al şcolii pentru elevi pleacă de la primcipiul conform căruia adulţii sunt responsabili pentru
procesul de educare, sunt cei ce deţin cunostiinţele elevii fiind doar receptorii pasivi de informaţie iar
integrarea procesului de informare intr-un cadru valoriceconomic nu este un element prioritar.
Scoala pentru adulţi, în opinia noastră, ar trebui să plece de la principiul conform căruia beneficiarii
procesului de formare sunt elemente active în construcţia procesului de cunoaştere, şi din acest motiv şcoala
pentru adulţi trebuie, contrar şcolii pentru elevi, să se bazeze pe comunitaţile practice,în care impărtăşirea
cunostiinţelor intre parţi să fie o prioritate în detrimentul modelului expozitiv în care profesorul îşi asumă
rolul central. Cu alte cuvinte şcoala pentru adulţi trebuie să se asemene mai mult cu un forum deschis de
dezbateri, de comparare de practici şi decizii şi să semene mai puţin cu o clasă de scoală pentru elevi în
care un profesor emite informaţii unui grup aliniat de elevi. (Brookfield, 1986).
Din acest moriv se pare că marea provocare a procesului de învaţare pe tot parcursul vieţiişi crearea unei
şcoli în care tonele de megabiţi de informaţie care ne bombardează zilnic trebuie să se transforme într-un
dialog între părţi,într-un proces de cunoaştere care să aducă plusvaloare acţiunilor noastre şi în consecinţă
să ne permită o dezvoltare economică
27 sustenabilă.
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