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Prof. Lobonț Dorin-Cristian,  

Liceul Teoretic ”Gheorghe Marinescu” Tîrgu-Mureș 

Județul Mureș 

      Preambul  

 

   În rezoluţia referitoare la învăţarea permanentă, Consiliul Uniunii Europene a considerat că educaţia 

şi formarea sunt mijloace indispensabile pentru promovarea coeziunii sociale, a cetăţeniei active, a 

împlinirii profesionale şi personale, precum şi a adaptabilităţii şi angajării.  

    Învăţarea permanentă facilitează mobilitatea liberă pentru cetăţenii europeni şi permite realizarea 

scopurilor şi aspiraţiilor Uniunii Europene: a deveni mai prosperă, competitivă, tolerantă şi 

democratică. 

    Crearea unui domeniu european al învăţării permanente ca realitate, notând că acesta stabileşte 

învăţarea permanentă ca unul dintre principiile călăuzitoare ale educaţiei şi formării. 

    În scopul realizării obiectivelor şi priorităţilor stabilite în rezoluţia sa, Consiliul a invitat statele 

membre ca în contextul responsabilităţilor lor să urmărească un număr important de politici şi acţiuni 

de învăţare privind învăţarea permanentă. 

    Această consultare a permis Comisiei accesul la informaţii extrem de utile despre punctele de vedere 

şi perspectivele asupra învăţării permanente exprimate de statele membre, ţările candidate şi EEA, 

precum şi de societatea civilă. 

    Aceste informaţii au fost utile pentru oferirea unei imagini foarte detaliate a situaţiei din diferite ţări. 

   În ţara noastră implementarea strategiei de educaţie permanentă este componentă a  Planul Naţional 

de Dezvoltare (PND) şi furnizează mai multe strategii educaţionale, în principal din perspectiva pieţei 

de muncă.  

    Planul Naţional de Dezvoltare  este instrumentul fundamental prin care România va încerca să 

recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio-economică faţă de Uniunea Europeană. PND 

este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi socială (Cohesion Policy) şi 

reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală, elaborat într-un 

larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu 

Politica de Coeziune a Uniunii Europene.  
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      Analiza de nevoi  

    Uniunea Europeană se implică în educaţie şi formare profesională pentru a contribui la îmbunătăţirea 

calităţii educaţiei prin încurajarea cooperării între statele membre şi prin sprijinirea şi suplimentarea 

acţiunilor în acest domeniu. De asemenea se încearca a se implementa o politică în domeniul formării 

profesionale care să sprijine şi să suplimenteze acţiunile statelor membre în acest domeniu. 

    Sunt stabilite cinci ţinte strategice ale UE până în 2010, privind educaţia permanentă: 

1. Rata medie, la nivelul UE, a celor care părăsesc prematur sistemul de educaţie si formare nu 

trebuie sa depăşească, până in 2010, procentul de 10%.  

2. Cel puţin 85% din populaţia Europei în vârsta de 22 de ani trebuie să fi finalizat, până în 2010, 

cel puţin învăţământul secundar superior.  

3. Tot până atunci, proporţia tinerilor de 15 ani cu rezultatele scăzute privind alfabetizarea trebuie 

să scadă cu cel puţin 20%, comparativ cu anul 2000.   

4.  Numărul absolvenţilor în domeniile matematică, ştiinţe şi tehnologii trebuie să crească cu cel 

puţin 10% fata de cel din 2000 şi trebuie să se reducă diferenţele dintre femei şi bărbaţi în 

totalul absolvenţilor acestor domenii.  

5.  Nivelul mediu de participare a adulţilor la educaţia permanentă trebuie să fie de cel puţin 

12,5% din totalul populaţiei cu vârste cuprinse între 25 si 64 de ani.  

România se află în coada Europei, la acest capitol.  

    În 2005, numai 1,6% dintre adulţii din România cu vârste intre 25 si 64 de ani au participat la 

educaţie sau formare . 

    

      Educaţie permanentă în Europa - premise 

    Comisia Europeana (C.E.) a publicat, în luna februarie 2006, o comunicare menită să stimuleze 

educaţia antreprenorială în Europa. „Agenda Lisabona” relansată în anul 2005, reprezintă punctul de 

plecare al acelei comunicări, prin obiectivul său de conservare cu succes a modelului social european. 

Doza substanţială de utopie a „agendei” este penalizată, însă, de cei mai înalţi reprezentanţi ai Uniunii 

Europene, precum Javier Solana, care a rebotezat-o peiorativ „dezastrul Lisabona” .  

    Înţelegând situaţia, Comisia Europeană a introdus un nou " program comunitar integrat de educaţie 

permanentă ", cu intrare în vigoare din anul 2007, prin care va sprijini proiectele novatoare de 

dimensiuni europene, menite să consolideze atitudinea antreprenorială şi să activeze contactele între 

firme si instituţiile de învăţământ.  Banii alocaţi vor proveni de la Fondul Social European.  
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      Conceptul de „educaţie permanentă” – clarificări terminologice 

    Întâlnit în engleză cel mai des sub forma " lifelong learning " – LLL, sau în franceză ca "éducation 

des adultes ", termenul " educaţie permanentă " are multiple definiţii şi forme de prezentare. În mod 

cert, toate se referă la învăţământul de " după educaţia iniţială " , la formarea pe tot parcursul vieţii, dar 

după şcoala de bază. Dacă există învăţământ " preşcolar ", eu mi-aş permite să vorbesc şi de un " 

învăţământ postşcolar " care să înglobeze „educaţia permanentă”.  De regulă conceptul se referă la 

instruirea adulţilor intraţi deja în viaţa profesională, cărora le oferă noi cunoştinţe profesionale, 

schimbarea profesiei, ameliorarea cunoştinţelor şi a performanţelor la serviciu, formarea în noi meserii 

etc.  

    Conform definiţiei „Eurostat”, indicatorul statistic „educaţia permanentă” (LLL) reprezintă o fracţie, 

în care la numărător se înscrie numărul persoanelor în vârsta de 25 – 64 ani care au fost cuprinse într-

un program de educaţie sau pregătire profesională în ultimele 4 săptămâni precedente sondajului, iar la 

numitor numărul total al populaţiei din categoria respectivă de vârstă, din care se exclude numărul celor 

intervievaţi, dar care nu au dat nici un răspuns. Metodologia este precis descrisă de „European Union 

Labour Force Survey” (EU LFS). Aşadar, indicatorul are la bază o variabilă care ar putea fi denumită 

„participarea în programe de educaţie şi formare profesională în ultimele 4 săptămâni”. Mai departe, 

statisticile pot aborda indicatori mai detaliaţi, pe categorii de educaţie, de exemplu „participarea la 

cursuri periodice”. 

    Parlamentul European a adoptat, pe 25 octombrie 2006, după multe modificări, propunerea C.E. de 

program în domeniul educaţiei şi învăţământului pe perioada 2007-2013. Acest program apare la 20 de 

ani de la introducerea programului Erasmus, program devenit simbol pentru educaţia universitară. 

Intitulat " Programul educaţiei permanente" , el se referă mult mai puţin la finanţări faţă de forma sa 

iniţială, dovedind încă o dată că procesul legislativ comunitar diluează substanţa propunerilor iniţiale 

de norme, pentru a ajunge la un compromis.  

    Un studiu publicat recent de C.E. despre "tendinţe în educaţia adulţilor" semnalează unele 

rămâneri în urmă, atât ca politici, cât şi ca finanţări.   Plecând de la acestea, s-a alocat unui program 

compact bugetul de 7 miliarde €, care să consolideze schimburile, cooperarea şi mobilitatea între 

sistemele de educaţie şi de pregătire profesională în cadrul U.E. 

Succesor al celor trei programe existente până în prezent ( Socrates, Leonardo da Vinci si eLearning) 

programul adoptat de Parlament se structurează pe 4 piloni sau subprograme.  
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    Subvenţiile şi granturile comunitare se vor acorda pentru proiecte care stimulează mobilitatea 

transnaţională a indivizilor, care promovează parteneriatele bilaterale şi multilaterale, sau care 

ameliorează calitatea învăţământului îndeosebi prin încurajarea inovaţiei. Cei patru piloni provin din 

vechile programe, permiţând o continuitate în realizarea proiectelor: 

1. Comenius (1,047 miliarde €) se adresează învăţământului preşcolar şi şcolar, incluzând studiile 

liceale, până la nivelul studiilor superioare ; va angrena cel puţin 3 milioane de persoane în activităţi 

educaţionale. 

2.  Erasmus (3,114 miliarde €) este destinat învăţământului superior (universitar), inclusiv mişcării 

transnaţionale de studenţi ; până în anul 2012 vor fi angrenaţi peste 3 milioane de studenţi. 

3.  Leonardo da Vinci (1,725 miliarde €) se adresează celor aflaţi la cursuri de formare 

profesională şi training, inclusiv celor plasaţi în intreprinderi alţii decât studenţii, dar şi instituţiilor şi 

organizaţiilor care oferă şi facilitează asemenea cursuri şi plasamente ; vor fi plasaţi în intreprinderi 

circa 80.000 de persoane pe an; 

4.  Grundtvig (0,358 miliarde €) se adresează tuturor celor încadraţi în " educaţia adulţilor ", 

precum şi instituţiilor şi organizaţiilor care oferă şi facilitează asemenea educaţie; până în anul 2013 

vor fi sprijiniţi anual circa 7.000 de indivizi angrenaţi în „educaţia adulţilor”. 

    În afara acestor 4 piloni, se va introduce şi un " program transversal " (0,369 miliarde €), care va 

facilita cooperarea şi inovarea în învăţământul permanent, va promova învăţarea limbilor străine, 

dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi va disemina rezultatele obţinute pe cei 4 piloni ai programului de 

bază. Comisia are in vedere o serie de indicatori privind educaţia permanentă, prin care comensurează 

progresele fiecărui stat membru în direcţia obiectivelor politice şi sociale, spre o mai bună 

comparabilitate şi facilitatea schimbului de idei şi bune practici. 

      România şi educaţia permanentă  

    Cota pe care o va primi România din aceste 7 miliarde ar trebui să fie proporţională cu populaţia 

ţării. Odată cu primirea portofoliului de „multilingvism” în Comisia Europeană, România va avea un 

profil sporit în sfera educaţiei, chiar dacă se spune că, după intrarea în executivul european, respectivul 

demnitar nu mai reprezintă interesele naţionale. 

Cu toată relativitatea lor, statisticile situează România printre ţările care neglijează educaţia 

permanentă. Dacă în materie de învăţământ în sensul clasic suntem comparabili cu media U.E., la 

„educaţia permanentă”, oricât de îngăduitori am fi, nu avem motive de laudă. Dacă luăm în considerare 
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recentele date ale Comisiei Europene, România cheltuieşte anual numai 109 € pentru formarea unui 

angajat, în timp ce danezul primeşte 1049 €., iar bulgarul si cehul 293 €. Totuşi, românul „se descurcă”. 

Tinerii romani sunt bine cotaţi la Bruxelles, în noile posturi din instituţiile europene. Cred că în bună 

parte sunt autodidacţi şi dornici de muncă şi de autoperfecţionare, fără să mai aştepte investiţiile 

statului sau programele comunitare care să-i formeze pe tot parcursul vieţii. Aş numi România, astfel, o 

ţară săracă în investiţii pentru formarea forţei de muncă, dar bogată în forţă de muncă formată. Aceasta 

bogăţie provine din dorinţa indivizilor de a da frâu liber creativităţii, dorinţei de a trăi mai bine. 

    De ce trebuie să învăţăm permanent? Corelaţia educaţiei permanente cu piaţa muncii are dedesubturi 

destul de confuze. Dacă un adult învaţă  o nouă meserie, el se va orienta bine pe o piaţă flexibilă a 

muncii şi îşi va găsi un loc de muncă, reducând astfel şomajul şi crescând gradul de angajare. Pe de altă 

parte însă, un pensionar care se ambiţionează să înveţe şi să rămână activ pe piaţa muncii, cu noi 

abilităţi profesionale, poate să ia locul de muncă unui tânăr, mai puţin orientat, care astfel rămâne 

şomer. În plus, prea multe calificări sau diplome strică. „Vânătorii de diplome” ajung uneori frustraţi 

faţă de ofertele de muncă pe care le primesc, ţinând cont de efortul continuu de a se califica, în felul 

acesta educaţia permanentă ajungând, paradoxal, să fie contraproductivă. 

    Concluzii 

    Două concluzii se desprind. Prima: principalul responsabil pentru formarea continuă, pentru educaţia 

permanentă, este individul însuşi şi nu statele sau Uniunea Europeană. A doua concluzie: daca statul 

român vrea să se implice activ în educaţia permanentă şi să adauge o valoare la practicile existente în 

U.E.,  cea mai bună investiţie pe care ar putea să o facă ar fi introducerea internetului gratuit in spatiile 

publice. Nu ar costa extrem de mult, nu ar fi un capăt de ţara, sau chiar daca ar fi, tot ar merita 

investiţia, căci nimic nu este mai important decât fiinţa omeneasca purtătoare de cunoştinţe şi abilităţi, 

orientată spre binele societăţii. 
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