
D
i
d
a
c
t
i
c
a
 
P
r
o
.
.
.
,
 
n
r
.
3
 
(
1
0
3
)
 
a
n
u
l
 
�
0
1
7

��

DoCenDo DisCimus

Referinţe analitice pe marginea 
Grale iii: Raportul global 

asupra învăţării şi educaţiei 
adulţilor

Rezumat: Studiul include o abordare analitică şi critică 
a Raportului global asupra învăţării şi educaţiei adulţilor, 
evidenţiindu-se impactul celor două procese asupra sănătăţii 
şi stării de bine a acestora. De asemenea, se abordează în mod  
comparativ rata de angajabilitate a adulţilor pe piaţa muncii, 
viaţa lor socială şi comunitară, precum şi participarea civică.
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Abstract: The study includes an analytical and critical approach of the Global Report on Adult Learning and Education, 
highlighting the impact of these two processes on their health and wellbeing. It also addresses the comparative rate of adults’ 
employability in the labor market and their civic participation in social and community life.
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Articolul nostru este un rezultat de follow-up al 
evenimentului internaţional de la belgrad din 26 ianuarie 
curent, care a avut ca obiectiv lansarea GRAlE III pentru 
Europa de Sud-Est şi la care au luat parte semnatarele. 
Discursul de deschidere a întrunirii, rostit de liderul 
internaţional în domeniul educaţiei adulţilor (EA) katarina 
Popović, s-a axat pe celebrarea EA în lume din perspectiva 
rezultatelor atinse în regiune, inclusiv în Serbia. Şcoala 
de Andragogie de la universitatea din belgrad, care a 
conceput şi a organizat evenimentul în cauză, este una de 
pionierat şi înregistrează succese vizibile şi recunoscute 
atât în domeniul de cercetare al EA [5], cât şi în formarea 
iniţială şi continuă a specialiştilor.

Elaborat şi publicat de Institutul uNESCO de Învăţare 
pe Tot Parcursul vieţii (uIl) din hamburg, Germania, 
raportul GRAlE este un rod al efortului comunităţii 
internaţionale în baza Agendei 2030 de dezvoltare 
durabilă. Fiind un document de referinţă pentru practicieni 

şi cercetători şi, în acelaşi timp, unul de advocacy, acesta 
oferă informaţii utile pentru analişti şi conceptori de 
politici, actualizând pentru statele-membre angajamentul 
semnat la Conferinţa a vI-a a EA (CONFINTEA vI) – de a 
sprijini şi monitoriza implementarea Planului de acţiuni de 
la Belém (bFA). În acest context, subliniem că documentul 
dat are licenţă liberă, fiind o resursă educaţională deschisă, 
plasată on-line [6]. 

Recunoaştem suportul din GRAlE III ca fiind unul 
important pentru politicieni şi cercetători, cu referire la 
strategii şi bugete, în vederea promovării EA pentru o 
dezvoltare mai durabilă, pentru o societate mai sănătoa-
să, pentru locuri de muncă mai bune şi pentru o implicare 
civică şi socială mai activă, conform Irinei bokova, 
directorul general al uNESCO [4, p. 9].

Sondajul prezentat în raport a fost realizat în anul 2015 
de uNESCO, cu suportul Organizaţiei pentru Cooperare 
şi Dezvoltare Economică (OECD), al Organizaţiei Mon-
diale a Sănătăţii (WhO) şi al Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii (IlO), prin participarea a 139 de ţări, 71% dintre 
acestea fiind membre uNESCO; 12 ţări au monitorizat 
sondajul. Obiectivele raportului GRAlE III se axează 
pe: analiza rezultatelor sondajului uNESCO, promova-
rea experienţelor de succes în EA cu impact asupra mai 
multor domenii şi a unei platforme de dezbateri şi acţiune 
la nivel naţional, regional şi global. 

Raportul este structurat în 3 părţi: 
–	 Prima parte vizează monitorizarea implementării 

planului de acţiuni adoptat în anul 2009 la 
belém (brazilia) şi răspunsurile oferite în cadrul 
sondajului realizat la nivel mondial.

–	 Partea a doua se referă la beneficiile EA pentru 
domeniile sănătăţii şi stării de bine; ocupării 
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forţei de muncă şi pieţei muncii; vieţii sociale, 
civice şi comunitare.

–	 Partea a treia are în atenție provocările majore cu 
care se confruntă EA, tendinţele şi implicaţiile 
pentru EA la nivel mondial, precum şi concluziile 
privind potenţialul EA în realizarea Agendei 2030 
pentru dezvoltare durabilă.

Raportul mai analizează şi contextul în care s-a 
desfăşurat sondajul – cele 6 tendinţe globale cu implicaţii 
majore asupra EA: îmbătrânirea populaţiei; migraţia 
populaţiei; inegalitatea de gen; angajarea în câmpul 
muncii; tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC); 
mediul ambiant şi ecologia.

După cum ilustrează raportul analizat de noi, în lume 
există peste 758 mln de analfabeţi, care nu pot să citească 
şi să scrie propoziţii simple; 114 mln dintre aceştia sunt 
tineri cu vârsta de 15-24 de ani; 15 mln de analfabeţi 
locuiesc în sud-estul Europei.

un număr mare de ţări nu au realizat obiectivul 
global de îmbunătăţire a educaţiei pentru toţi, inclusiv a 
gradului de alfabetizare a adulţilor, în proporţie de 50%. 
Alfabetizarea adulţilor rămâne o prioritate a mai multor 
state pentru următorii ani.

Printre mesajele-cheie ale raportului subliniem 
următoarele:

1. Statele raportează progrese în toate domeniile vi-
zate de Planul de acţiuni EA de la Belém: politici (71% 
din ţările studiate susţin că dispun de cadrul politic şi 
legal de recunoaştere, validare şi acreditare a EA); gu-
vernare (68% din ţări constată că actorii EA se consultă 
sistematic cu societatea civilă şi ajustează programele 
de formare la nevoile adulţilor); finanţare (46% din 
statele lumii au majorat finanţarea domeniului EA din 
banii publici, 33% au rămas la acelaşi nivel de alocaţii 
băneşti, iar 13% au micşorat contribuţiile financiare); 
rata de participare (60% din ţări au atestat o creştere a 
ratei de participare a adulţilor în viaţa publică, iar fiecare 
a cincea ţară admite că nu poate oferi informaţii despre 
ameliorarea ratei de participare a acestora) şi calitate 
(81% din ţări oferă servicii de formare iniţială şi continuă 
a educatorilor şi formatorilor în EA).

2. Educaţia şi învăţarea la adulţi este o componentă 
a învăţării pe tot parcursul vieţii, care va avea o contri-
buţie esențială în realizarea Planului 2030 de dezvoltare 
globală durabilă. Majoritatea ţărilor (65%) susţin că 
analfabetismul este principalul factor care împiedică 
EA să aibă un impact deosebit asupra sănătăţii şi stării 
de bine a adulţilor. Sondajul a scos în evidenţă efectele 
programelor de alfabetizare asupra dezvoltării valorilor 
democratice, a coexistenţei paşnice şi a solidarităţii co-
munitare. Doar o treime din ţări au declarat că se bucură 
de o colaborare interdepartamentală şi intersectorială 
pentru promovarea EA şi pentru sporirea impactului 
acesteia asupra sănătăţii şi a stării de bine. Mai mult de 

jumătate dintre ţări recunosc că EA ar putea influența de 
la moderat la puternic rata de angajare în câmpul muncii; 
90 la sută susțin că acum în ţara lor se cunoaşte mai mult 
despre EA decât în 2009 şi că impactul EA este vizibil 
la nivel de implicare civică, politică, de manifestare a 
toleranţei, de eradicare a sărăciei şi de îmbunătăţire a 
vieţii sociale şi comunitare.

3. Nivelul de alfabetizare a adulţilor la nivel mondial 
este în continuare alarmant de scăzut. 

4. Inegalitatea de gen rămâne pe ordinea zilei. 
Abordarea inegală a educaţiei femeilor şi a calificării 
lor profesionale se recunoaşte în mod comun. 63% 
dintre analfabeţi sunt femei. În 44% din ţările în care s-a 
efectuat sondajul, femeile participă mai mult în procesul 
EA decât bărbaţii. 

5. În ciuda faptului că EA înregistrează progrese 
semnificative la nivel mondial, în perioada 2009-2016 
bazele de date despre EA au fost inadecvate şi, ca 
rezultat, impactul şi rolul EA sunt înţelese insuficient.

6. Privind în viitor, spre 2030: Cum ar putea EA 
să echipeze oamenii pentru a fi capabili să răspundă 
provocărilor viitorului: migraţia în masă, angajarea în 
câmpul muncii, sărăcia, inegalitatea, dezvoltarea durabilă 
a mediului şi schimbările tehnologice accelerate [4, pp. 
13-15]? Sondajul relevă câteva practici utilizate de ţările 
participante, axate pe anumite aspecte majore din domeniul 
educaţiei adulţilor, care sunt relevante şi pentru noi:

•	 Prezenţa unei definiţii oficiale a EA. 75% din 
ţări au relevat existenţa unei asemenea noţiuni. 
Însă în fiecare ţară conceptul este formulat în 
funcţie de necesităţile, priorităţile şi contextele 
în care se află populaţia acesteia.  De exemplu, 
în ţările subdezvoltate (precum burkina Faso) nu 
există o distincţie clară între EA şi alfabetizare, 
iar în Columbia EA este considerată un domeniu 
specific, destinat formării iniţiale – în special, 
continuării studiilor de către persoanele care 
le-au abandonat din diverse motive şi formării 
continue a angajaţilor. Cu toate acestea, există 
şi ţări, mai ales printre cele dezvoltate, care în 
definiţiile oferite accentuează procesul real de 
implementare a programelor de EA în colaborare 
cu diverse instituţii şi parteneri.

•	 la capitolul cadrul legal şi politicile de stat în 
domeniul EA, s-au manifestat în mod pregnant 
zece ţări: România, Armenia, bulgaria, Georgia, 
Grecia, Serbia, ucraina, belarus, bosnia şi her-
ţegovina, ungaria şi Macedonia. 

•	 În privinţa facilitării de către guvern a implemen-
tării politicilor şi programelor ce ţin de EA în mod 
eficient, transparent, responsabil şi echitabil, au 
obţinut rezultate semnificative belarus, bulgaria, 
Georgia, ungaria şi Serbia. Conform raportului, 
România este ţara care a elaborat Strategia naţio-
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nală de învăţare pe tot parcursul vieţii, concepută 
în urma consultării a 530 de parteneri sociali şi 
membri ai societăţii civile. Au fost consultaţi şi 
reprezentanţi ai guvernului, furnizori de servicii 
educaţionale şi angajatori.

•	 De inovaţii privind finanţarea activităţilor de EA 
din surse bugetare s-au bucurat Israel (al cărui 
guvern a majorat semnificativ alocaţiile), Indone-
zia (care oferă granturi guvernamentale), Filipine 
(care mizează pe parteneriatele public-privat), 
Polonia (care a creat în 2014 Fondul Naţional 
de Formare ca parte a reformei pieţei muncii, 
ce le oferă angajaţilor posibilitatea să acopere 
80%, iar micilor antreprenori – chiar 100% din 
costurile formării). Estonia a fost menţionată 
pentru faptul că a realizat o serie de măsuri de 
ameliorare a accesului la EA prin: programul de 
formări legate de muncă în învăţământul profe-
sional şi instituţiile de formare şi dezvoltare a 
EA (2009), programe de formare în instituţiile 
populare de EA în 45 de centre din ţară (2008) 
şi popularizarea EA prin intermediul Asociaţiei 
Estoniene a Educaţiei Adulţilor (ANDRAS).

•	 Privind calitatea EA, s-a remarcat Germania, 
unde s-a lansat publicaţia Trendanalyse (de In-
stitutul German pentru EA), în care se regăsesc 
diverse analize şi cercetări privind EA. Tot în 
Germania a fost înfiinţată o bază de date on-
line, numită Harta de cercetare a adulţilor şi a 
educaţiei continue, care le permite utilizatorilor 
să găsească diverse proiecte în domeniu. 

•	 la capitolul sănătate, a fost notat programul de 
EA din Filipine privind promovarea alăptării şi 
alimentării adecvate a bebeluşilor, care a rezultat în 
reducerea semnificativă a mortalităţii infantile. De 
asemenea, a fost indicat cazul Marii britanii, care a 
efectuat un studiu longitudinal ce a arătat că adulţii 
beneficiari ai programelor de educaţie formală sau 
nonformală în anul precedent au manifestat un ni-
vel al stării de bine mult mai ridicat decât cei care 
nu au trecut printr-un asemenea program. Studiul 
dat mai demonstrează că învăţarea din plăcere 
sau cea legată de un domeniu de interes duce la 
creşterea satisfacţiei de viaţă, în general.

•	 În sfera angajării în câmpul muncii, au fost oferite 
o serie de exemple, dintre care l-am remarca pe 
cel al Malaysiei şi al Turciei, care au determinat că 
satisfacţia la locul de muncă este importantă atât 
pentru angajaţi, cât şi pentru angajatori, deoarece 
persoanele mulţumite de postul lor devin mai 
ataşate de organizaţiile unde lucrează. Olanda şi 
Finlanda sunt printre ţările europene care au înţe-
les importanţa corelării educaţiei nonformale cu 
calificările profesionale existente. România a mers 

mai departe şi a implementat de curând procesul 
de recunoaştere şi validare a educaţiei nonformale. 
ungaria are programul celei de-a doua şanse (the 
second chance), care le permite persoanelor ce 
au abandonat studiile formale (şcoală, colegiu, 
universitate) să le finalizeze prin intermediul edu-
caţiei profesionale sau prin implicarea în activităţi 
antreprenoriale. Din păcate, mai sunt şi ţări care 
au o idee preconcepută despre EA nonformală, 
considerând-o un gen de educaţie la mâna a doua, 
ieftină şi de proastă calitate.

•	 Prin intermediul EA se poate îmbunătăţi viaţa 
socială, civică şi comunitară. Ca exemple în acest 
sens raportul menţionează o serie de ţări africane, 
în care, prin intermediul programelor de educaţie 
civică a adulţilor, s-a sporit semnificativ nivelul de 
participare în viaţa politică. În Salvador s-a efectuat 
un studiu ce demonstrează că mărirea nivelului de 
educaţie a populaţiei prin diverse activităţi de EA a 
dus la îmbunătăţirea comunicării în cadrul familii-
lor şi al comunităţii, deci disputele au început să fie 
soluţionate pe cale amiabilă. Numeroase cercetări 
atestă o legătură directă între nivelul educaţiei şi 
gradul de toleranţă pentru diversitate.

Raportul evidenţiază abordarea holistică dintre do-
meniile educaţiei, sănătăţii şi angajării în câmpul mun-
cii, la nivel de parteneriat intersectorial dintre guvern, 
ministere, departamente, ONG-uri şi parteneri sociali, 
a căror rapoarte urmează a fi concepute pe termen lung 
şi nu ar reprezenta doar câteva cazuri răzleţe.

Sensibilizarea autorităţilor de la diferite niveluri 
pentru a promova şi a susţine EA, pe de o parte, dar şi 
conştientizarea faptului că adultul nu va fi niciodată toci-
larul ascultător din bancă, pe de altă parte, sunt premise 
importante, care însă nu pot să se manifeste în lipsa inte-
resului şi a cultivării obişnuinţei de a învăţa toată viaţa. 
O educaţie de calitate a adulţilor se poate realiza doar 
cu ajutorul unui sprijin multilateral (legislativ, logistic, 
administrativ), care poate fi obţinut azi prin colaborarea 
şi mobilizarea sectoarelor privat, de stat şi asociativ, 
astfel încât EA să fie abordată intersectorial, devenind, 
în ultimă instanţă, o mişcare socială de amploare. Reali-
tăţile din mai multe ţări ne demonstrează însă abordarea 
fragmentară şi ocazională a EA, concluziile din raport 
subliniind în mod repetat acest aspect. Cele trei rapoarte 
GRAlE (primul din 2009, al doilea din 2013 şi al treilea, 
actualul, din 2016) ghidează politicienii şi practicienii 
spre necesitatea conjugării resurselor şi a eforturilor. 
Situaţia EA din Republica Moldova a fost reflectată doar 
în GRAlE I. Deocamdată însă, în toată Europa de Est, 
precum şi în alte regiuni unde situaţia EA este precară 
(Africa, Asia sau America latină) predomină categoric 
bugetele din proiecte străine, fondurile locale fiind infi-
me şi incapabile să acopere minimumul necesar.
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Constatăm, în bază raportului, că 70% dintre ţările 
participante la sondaj au cadrul politic dezvoltat şi favo-
rabil pentru extinderea EA: România, bulgaria, Georgia, 
Grecia, Serbia, ucraina, belarus, subliniindu-se un progres 
semnificativ, în comparaţie cu 2009. Printre recomandările 
finale la acest capitol regăsim propunerea ca EA să devi-
nă o politică prioritară a statului. Aceasta din urmă este 
relevantă şi foarte necesară şi pentru Republica Moldova, 
unde, în ultimul timp, se manifestă un interes tot mai activ 
pentru EA, în diferite forme [3]. 81% dintre experţii ţărilor 
participante au recunoscut importanţa implicării în pro-
cesul EA a educatorilor calificaţi: or, beneficiile EA sunt 
multiple, la nivel individual, economic şi social. În acest 
sens, atestăm ameliorări în Republica Moldova, inclusiv 
prin faptul că mai multe ONG-uri, printre care şi Centrul 
Educațional PRO DIDACTICA, prestează servicii de 
formare a formatorilor în EA de aproape 20 de ani, iar la 
universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Psiholo-
gie şi Ştiinţe ale Educaţiei, în anul de studii 2016-2017 s-a 
format prima grupă de masterat de Formare a formatorilor 
în EA. vorbind la general, în baza constatărilor ştiinţifice, 
menționăm că ”în circumstanţele socioeconomice actuale, 
caracterizate de diverse incertitudini, învăţarea nonformală 
la adulţi este o investiţie de perspectivă, care, în acelaşi 
timp, sporeşte motivaţia intrinsecă pentru dezvoltare şi 
starea de bine a oamenilor, având un impact pozitiv şi de 
durată, în opoziţie cu educaţia formală” [1, p. 106]. Prac-
ticile pozitive din numeroase ţări, inclusiv din cele care au 
avut reprezentanţi la evenimentul de lansare a GRAlE III 
de la belgrad şi ale căror circumstanţe, în trecut şi în pre-
zent, le aproprie de noi (Serbia, belarus, ungaria, Armenia, 

ucraina, România etc.), încurajează mult promovarea EA 
la toate nivelurile. Or, ”cetăţenii bine instruiţi reprezintă o 
premisă de bază a unei dezvoltări durabile, o componentă 
importantă în dezvoltarea economică şi democratică a 
societăţii” [2, p. 11].

În concluzie: Subliniem importanţa Raportului glo-
bal asupra învăţării şi educaţiei adulţilor, în calitate de 
document de referinţă pe marginea realităţilor mondiale, 
şi deducem imperativul extrapolării recomandărilor şi a 
mesajelor-cheie la contextul ţării noastre. În acelaşi timp, 
semnalăm necesitatea unor măsuri eficiente de ordin 
politic şi financiar la noi, menite să relanseze domeniul 
educaţiei adulţilor şi să îl promoveze ca o nevoie persona-
lă, profesională şi socială pentru o bună parte a populaţiei, 
afectată profund de criza socială îndelungată.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:
1. Andragogical Studies. journal for the Study of Adult 

Education and learning. Nr. 1, belgrad, 2016.
2. Gartenschlaeger u. (coord.) Educaţia europeană a 

adulţilor în afara uE. Chişinău: Epigraf, 2010. 192 p.
3. Goraş-Postică v. Perspective spirituale în educaţia 

adulţilor. În: Meridiane educaţionale. Eseuri de peda-
gogie comparată. Chişinău: CEP uSM, 2016. 126 p. 

4. 3rd Global Report on Adult learning. hamburg: uNES-
CO Institute for lifelong learning, 2016. 158 p.

5. Maximovici M. et al. Contemporary Issues and Perspec-
tives on Gender Research in Adult Education. belgrade: 
Institute for Pedagogy and Andragogy, university of 
belgrade, 2016. 284 p.

6. http://www.unesco.org./open-access/terms-use-ccbusa-en. 

Preocupări pentru 
Opera omnia

Rezumat: Articolul conține o recenzie la cartea Moderni-
tatea tendenţială. Reflecţii despre evoluţia modernă a societăţii 
de Constantin Schifirneţ. Lucrarea este bazată pe interoga-
ţiile autorului cercetător al istoriei culturii şi tradiţiilor, al 
brand-ului românesc, şi pe reflecţiile argumentate asupra 
modernităţii tendenţiale. 

Cuvinte-cheie: modernitate, tendenţial, brand, europenizare.

Abstract: The article is a review of the book Tendencious 
modernity. Reflections on the modern evolution of society by Constantin Schifirneţ. The paper is based on the interrogations of the 
researcher of the history of culture and traditions, of the Romanian brand, and on the reasoned reflections on tendentious modernity.

Keywords: modernity, tendentious, brand, europeanization.

Oricine a cunoscut o singură lucrare semnată de Constantin Schifirneţ va fi preocupat să caute cel puţin încă 
una1. Motivul este nevoia de a ne convinge că are resurse pentru a rămâne consecvent cu sine însuşi – ca atitudine 
faţă de temele abordate şi de drumul afirmării acestora în istoria neamului şi personalităţilor. Interesul se manifestă 

1  Constantin Schifirneţ Modernitatea tendenţială. Reflecţii despre evoluţia modernă a societăţii. bucureşti: Tritonic, 2016.
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