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Abstract: From the perspective of contemporary school, lifelong learning, represents an
essential condition to obtain performances both on social and personal plans. The achievement
of permanent education has become a must do idealof the present society in response to the
dailytechnological, scientific, economic, cultural and social changes. Having free access to a variety
of resources by any membersof society regardless of age, gender, religion, ethnicity, financial status, and
professional school, permanent education supports the full development of persons and generates
an added value to society.
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Conceptul de educaţie permanentă, pe tot parcursul vieţii, se
obiectivează în sistemul educaţional deschis, structurat interdependent de
obiective, conţinuturi, forme şi tehnici educaţionale, menit a asigura menţinerea
şi a genera dezvoltarea continuă a potenţialului cognitiv, afectiv, volitiv-acţional
al personalităţii, al capacităţilor şi servituţilor de autoeducaţie, formarea de
personalităţi independente şi creative.1
Educaţia permanentă este considerată „un instrument care pregăteşte pe om
să ducă la bun sfârşit sarcinile şi responsabilităţile pe care viaţa le impune”.2 În practica
educaţională conceptul de ,,educaţie permanentă” este asimilat celui de ,,învăţarea
continuă”. Explicaţia este relevată de abordarea constructivistă conform căreia
învăţarea permanentă se fundamentează pe următoarele principii:3
-transformarea instruirii alternative în ,,învăţare permanentă”; accentuarea
perspectivei biografice şi continuitatea învăţării din copilărie, până la vârsta a
treia;
-extinderea considerabilă a sferei conceptului de învăţare; învăţarea nu
se mai referă doar la învăţarea şcolară organizată, ea cuprinde o multitudine de
activităţi formale şi informale; conceptul de învăţare este legat de cel al
,,organizării înţelepte a vieţii” şi de dezvoltarea integrală, conform Raportului
Delors către UNESCO, din 1996: a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa
regulile convieţuirii, a învăţa să fii;
-deplasarea de accent dinspre predare către consiliere; rolurile
educatorului se rafinează, vorbindu-se tot mai mult de roluri de facilitator,
mediator, antrenor, consilier în activitatea de învăţare; Rolf Arnold
Denisa Manea, Requirements in the continuing education of teaching staff, Fachportal Paedagogik,
Educaţia 21, Colecţia Ştiinţele Educaţiei, număr 12/2014.
2 Sorin Cristea, Fundamentele ştiinţelor educaţiei, Bucureşti, Editura Litera Educaţional, 2003, p.
207.
3 Siebert Horst, Învăţarea autodirijată şi consilierea pentru învăţare. Noile paradigme postmoderne ale
instruirii, Iaşi, Institutul European, 2001, p. 36 -37.
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conceptualizează o ,,didactică de realizare a posibilităţilor”, în locul tradiţionalei
,,didactici a predării”;
-conceptul calificării se înlocuieşte cu teza dezvoltării competenţelor;
competenţele sociale, personale şi metacognitive sunt mai complexe decât
calificările obţinute în urma însuşirii unor cunoştinţe; competenţele se
realizează în contexte autentice, şcolare, sociale şi profesionale, prin
valorificarea experienţei; individul este capabil să înveţe şi este responsabil
pentru succesele sau insuccesele în procesul de învăţare.
Educaţia adulţilor a reprezentat sursa educaţiei permanente: ,,educaţia
permanentă s-a născut din practica educaţiei adulţilor şi din problemele pe care ea le-a pus, ca
unul din eforturile de a răspunde la cererea crescută de educaţie”.4 Educaţia pe tot
parcursul vieţii are ca premisă individul şi îmbină formele tradiţionale de
învăţământ cu cele alternative, potenţează calităţile înnăscute şi duce la
dobândirea unor noi competenţe.5
Fiind un sistem complex şi integrator, educaţia permanentă nu se
identifică cu nici una dintre instituţiile şcolare, indiferent de nivelul lor:
preşcolar, primar, gimnazial, liceal, universitar sau postşcolar/postuniversitar,
ci le transgresează, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii indivizilor şi a
comunităţilor din care aceştia fac parte. Pilonii de bază ai conceptului de
educaţie permanentă sunt reprezentaţi de triada: viaţă-permanenţă-educaţie.
De altfel, educaţia, învăţarea este şi trebuie să fie o permanenţă a fiecărui
individ pentru o dezvoltare dezirabilă, în ritm propriu şi armonioasă a
acestuia: „Educaţia permanentă este un proces de perfecţionare a dezvoltării
personale, sociale şi profesionale pe durata întregii vieţi a indivizilor în scopul
îmbunătăţirii calităţii vieţii, atât a indivizilor, cât şi a colectivităţii lor”.6
Conceptul ,,educaţie permanentă” este comparabil cu o „revoluţie
coperniceană, constituind unul din evenimentele cele mai marcante ale istoriei educaţiei”.7
Procesul reformist derulat atât în spaţiul educaţional cât şi cel social a
determinat repoziţionarea educaţiei adulţilor într-o nouă paradigmă. Astfel,
viziunea prospectivă asupra educaţiei adulţilor impune considerarea educaţiei
permanente ca fiind cea care generează mijloacele, formele şi metodele
capabile de a asigura adaptarea indivizilor şi a colectivităţilor la realităţile de
ordin socio-economic şi tehnologic. Dimensiunea politică a educaţiei
permanente evidenţiază necesitatea punerii în joc a acelor pârghii educaţionale
care să asigure integrarea nevoilor educaţionale personale în plan social,
valorificarea experienţelor cunoaşterii în situaţii noi de viaţă, accesarea de
Louis D’Hainaut, (coordonator), Programe de învăţământ şi educaţie continuă, Bucureşti, Editura
Didactica şi Pedagogică, 1981, p. 16.
5 Jacques Delors , (coordonator), Comoara lăuntrică, Iaşi, Editura Polirom, 2000, p. 80.
6 R. H. Dave, (coordonator), Fundamentele educaţiei permanente, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1991, p. 47-48.
7 George Văideanu, Educaţia la frontiera dintre milenii, Bucureşti, Editura Politică, 1988, p. 135136.
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resurse şi tehnologii inovative. Ne aşteptăm ca pe termen scurt învăţământul
să fie în măsură a contribui la satisfacerea cerinţelor de pe piaţa muncii, iar
cursurile de formare continuă să contribuie la reciclarea şi reconversia resursei
umane active în câmpul muncii.
Educaţia permanentă este şi o formă eficientă de pragmatizare a
învăţării, de aducere a acesteia mai aproape de viaţă.8 Devenită un imperativ
al societăţii contemporane, educaţia permanentă reprezintă un principiu
teoretic şi acţional care se focusează pe ancorarea într-o realitate specifică
secolului nostru şi identificarea de soluţii valide la problemele acesteia. De aici
şi necesitatea ca instruirea calitativă continuă şi autoinstruirea, determinate
de progresele ştiinţifico-tehnice, de sistemele informatizate de date, de
mobilitatea resurselor şi uzura lor, de schimbările paradigmatice din sfera
economico-socială şi culturală, de democratizarea relaţiilor interpersonale din
domeniul social, familial instituţional, în special din învăţământ, creşterea
apetitului informaţional şi educaţional, valorificarea eficientă şi plăcută a
timpului liber să reprezinte cerinţe fundamentale ale societăţii contemporane.
Dacă educaţia permanentă defineşte capacitatea personalităţii umane
(în sens restrâns), respectiv a societăţii (în sens larg) de învăţare pe tot
parcursul vieţii, autoeducaţia reprezintă direcţia de evoluţie a activităţii de
formare-dezvoltare a personalităţii surprinzând procesul de transformarea a
obiectului educaţiei în subiect al acesteia în măsura în care există un exerciţiu
al capacităţii de autoevaluare şi de autoproiectare pedagogică. Autoeducaţia
reprezintă un proces asumat în mod conştient, intenţionat, de modelare şi
perfecţionare a propriei personalităţi, menit a produce transformări calitative
din punct de vedere moral, emoţional, atitudinal, comportamental, social,
estetic, al trăsăturilor fizice şi de caracter, proces care constituie o consecinţă,
dar şi o premisă a ,,educaţiei permanente”.
Un alt aspect relaţionat cu educaţia permanentă îl reprezintă procesul
de dezvoltarea personală. Dezvoltarea personală subsumă libertatea de
alegere, capacitatea de a face faţă schimbărilor, de luciditate, responsabilitate,
onestitate, atitudine reflexivă, atitudine critică, socializare, cooperare,
organizare, creativitate, conştientizarea propriilor posibilităţi şi limite, a
abilităţilor şi strategiilor metacognitive ş.a. Studiile ştiinţifice au arătat că, deşi
este un aparent paradox, interacţiunile cu ceilalţi şi autonomia sunt legate între
ele, în sensul că ,,o autonomizare a dezvoltării urmează unei interdependenţe sociale
iniţiale, interdependenţă ce întemeiază autonomizarea”.9
Conceptul de educaţie permanentă este responsabil de schimbarea
vechii mentalităţii (conform căreia finalul educaţiei îl reprezenta absolvirea
Constantin Cucoş, ,,Noi domenii şi perspective ale educaţiei”, în Pedagogie, Iaşi, Editura
Polirom, 2006, p. 165.
9 Willem Doise, Gabriel Mugny, Psihologie socială experimentală, Iaşi, Editura Polirom, 1998, p.
199.
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cursurilor unei anumite trepte de învăţământ) şi reconsiderarea întregii
concepţii cu privire la şcoală, educaţie, învăţământ. Astfel, şcoala trebuie să-şi
asume pregătirea elevului în abordarea de atitudini proactive faţă de învăţare,
în formarea unei concepţiei constructiviste privind autoeducaţia şi
autoformarea, ştiut fiind faptul că autoeducaţia presupune autocunoaştere,
autostăpânire, autoconducere. La scară globală, educaţia permanentă este
considerată „motorul societăţii, una dintre cheile secolului XXI, care depăşeşte distincţia
tradiţională dintre educaţia iniţiala şi cea ulterioară şi vine în întâmpinarea provocării pe
care o reprezintă o lume aflată într-o rapidă schimbare”.10
Apreciem că educaţia permanentă s-a impus ca o prioritate în sistemul
educaţional actual constituindu-se, în acelaşi timp, într-o speranţă a şcolii
contemporane, cu atât mai mult cu cât, beneficiile ei în plan personal şi social
sunt evidente: previne îmbătrănirea timpurie din punct de vedere cerebral şi
psiho-social şi susţine activ-participativul individual în sfera vieţii spirituale şi
sociale.

Sorin Cristea, Fundamentele ştiinţelor educaţiei, Bucureşti, Editura Litera Educaţional, 2003, p.
207.
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