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Despre ce vom vorbi?

1. Cum învață adulții; 

2. Aspecte referitoare la educația românilor; 

3. Rolul bibliotecilor în procesele de educație; 

4. Educație pentru dezvoltare în bibliotecile publice - 
2021 



Despre învăţarea adulţilor  
– considerații generale - 

Învăţarea este un proces fundamental pe care mulţi dintre noi îl 
percep ca venind de la sine.


Tindem să considerăm că atunci când am ajuns adulţi ştim deja cum 
se învaţă şi nu mai avem nevoie de nici un fel de ajutor.


Trainerii consideră în mod similar că participanţii îi aşteaptă cu minţile 
ca o tablă neagră, gata să fie umplută de cunoştinţe. Faptul că tablele 
sunt de mărimi şi forme diferite este un aspect trecut cu vederea.


(Honey şi Mumford, 2006)



Teoria învățării la adulți - Knowles (1998) 

Adulţii maturi se auto-orientează şi sunt autonomi în ceea ce priveşte 
abordarea învăţării;


Adulţii învaţă cel mai bine printr-o metodă care se concentrează asupra 
oferirii de experienţă;


Adulţii sunt conştienţi de nevoile lor specifice de învăţare ce rezultă din 
meseria pe care o practică;


Adulţii simt nevoia să aplice cunoştinţele sau abilităţile nou dobândite în 
circumstanţe imediate;


Învăţarea ar trebui privită mai degrabă ca un parteneriat între formator / 
trainer şi participant, iar experienţa participanţilor ar trebui să fie folosită 

ca o resursă.



Ce influențează învățarea: propria judecată și memoria

1. Percepția asupra propriei viitoare performanțe: self-efficacy 
(propria judecată referitoare la viitorul succes sau insucces în 

a învăța ceea ce îți propui). 


Cu cât un adult are un nivelul mai mare de self-efficacy cu atât va 
face mai multe eforturi în timpul procesului de învățare.  

(Noe, 2020) 

2. Trecerea de la memoria de scurtă durată la memoria de lungă 
durată 

Adultul e implicat activ în învățare prin selecție activă, implicare 
activă, filtrare activă (percepție și atenție).


Cunoştinţele noi trebuie legate de cele vechi aflate în memoria de 
lungă durată. (Doolittle, 2013)



Câteva aspecte despre învățarea la români

Education and Training - Monitor 2018 - Country analysis (2018, pp 239)



Câteva aspecte despre învățarea la români

În conformitate cu datele BERD (2018) cea mai mică rată de 
participare a forței de muncă la educație continuă o au femeile și 
persoanele slab educate.

Persoanele cele mai puțin interesate să participe la educație continuă 
sunt: 
- persoanele din mediul rural (41,5%);
- șomerii (53,8%). (Moldoveanu et al, 2017) 

Barierele pentru a participa la educație continuă sunt:
- obligații familiale (34,8%);
- vârsta (21,7%).

Dar între persoanele de 55-64 de ani, vârsta a fost un obstacol 
în cazul a 61,3% respondenți.



Câteva aspecte despre învățarea la români

În conformitate cu un studiu al European Area of Skills and Qualifications 
(2014) doar 13% dintre români cred că pot participa la învățarea online, iar 
doar 21% sunt satisfăcuți cu rezultatele educației online. 

Opinii dintr-un studiu calitativ făcut de Fundația Progress în 2020:

„Profesorii nu ne-au povestit niciodată asta. Prima dată când am auzit despre acest 
concept (învățare online) a fost la 10 ani după ce am absolvit școala“ (47, f)

„Niciodată, nici în școală, nici în liceu nu mi-a spus nimeni despre învățare pe tot 
parcursul vieții sau dezvolare“ (39, f)

„Școala m-a făcut să cred că după absolvire nu mai e nimic de învățat și că scopul final 
al vieții mele e să îmi găsesc un job“ (23, f)

„Școala nu m-a pregătit pentru asta, dar eu m-am prins că asta e direcția în care 
evoluează lucrurile și că vom fi obligați să continuăm să învățăm. Cheia e să faci 
învățarea să pară o plăcere, nu o obligație.“ (54,f)



De ce ar accesa cineva cursuri online?

AS (f, 53) în domeniul ei de activitate nu sunt disponibile cursuri față în față;

BT (m, 29) spune că cursurile online „oferă facilități mai bune, ca de exemplu 
accesul la platforme unde ai acces la utilități, fără să mai fie nevoie să instalezi 
diverse software-uri sau licențe care pot fi scumpe - cursurile au o structură 
facilă și sunt bine organizate, dacă ai nevoie de certificări“;

FE (f, 44) accesează cursurile online din curiozitate „pentru că ele oferă acces 
ușor la domenii, teme, curriculă, metode și stiluri de învățare diferite; oferă 
posibilitatea de practică (chiar și practică pasivă) a unei limbi străine de 
exemplu“;

CP (f, 47) crede că cursurile online oferă mai multă libertate „posibilitatea de a 
învăța în ritmul tău. În același timp, persoanele care sunt mai timide, mai 
emotive, mai puțin sociabile pot să scape de stresul de a face față rejectării, 
fricii de eșec sau de a face greșeli sau alte tipuri de frici care nu pot fi neglijate“.



Care ar fi motivația cuiva de a participa la educație online?

Răspunsuri din cercetarea calitativă a Fundației Progress:

-  „doar să iau o diplomă“  (LS, f, 47);
- „nevoia de a-mi depăși limitele, de a-mi demonstra că pot, precum și insigna 
digitală pe care o voi avea la final și o pot afișa pe profilul de Linkedin“ (SP, f, 
24). 

- „dacă am plătit pentru curs îl finalizez, curiozitatea față de noile informații, 
certificarea“ (f, 39) 

- alte motive cuprind: MC (f, 55) curiozitate pur și simplu, CP (f, 48) ambiția, FE 
(f, 44) disciplina personală, satisfacția interioară.

Ce îi împiedică pe oameni să finalizeze cursurile online?
-  „lipsa de timp.  Cred că de îndată ce ai abandonat un curs la începutul 
acestuia ai realizat că nu e de calitate.“ (LA, f, 54);

- 3 alți participanți au menționat că le displac cursurile care sunt prelungite de 
dragul de a fi de lungă durată, informația este distilată la maxim și ei se 
plictisesc (MA, m, - and BT, m, 29, VS, m, 62);

- CI (f, 25) a renunțat pentru că și-a dat seama că nu o pasiona subiectul 
cursului.



Politici publice …..

În conformitate cu o cercetare a BERD (2018)  

„slabul angajament de a urmări obiective de lungă durată (ale statului român) 
subminează abilitatea de a genera politici sectoriale pe termen lung în domeniul 
educației, care ar putea crește capacitățile capitalului uman și egalitatea de 
șansă.  

Prima lege a educației, adoptată în 1995 a fost schimbată de 61 de ori până 
când o nouă lege a fost adoptată în 2011. 

Legea din 2011 a fost adoptată la rândul ei pe repede înainte în Parlament și 
amendamentele au început să curgă imediat după, cu o viteză mai mare după 
schimbarea guvernului. 

Șase ani mai târziu, cele mai ambițioase prevederi ale legii, care legau bugetele 
universităților de performanța școlilor doctorale, de exemplu, nu au fost 
implementate, în timp ce varianta inițială a legii a suferit 100 de modificări, cele 
mai multe prin ordonanțe de urgență.“ 

Timpul mediu de ministeriat pentru Ministrul educației - sub un an!



……și efectele acestora

Tinerii cu vârste între 18-14 ani care termină licee sau școli profesionale nu se 
înscriu în nici o altă formă de educație - superioară sau de specializare.  

În ultimii 10 ani, procentul celor care abandonează orice fel de formă de 
educație după terminarea clasei a VIII-a a crescut de la 11,3% în 2009 la 17,3% 
în 2013. (Agenda Digitală a României) 

Cercetările Fundației Progress: 

30% dintre tinerii din mediul rural nu iau note de trecere la matematică la 
examenul de capacitate din clasa a VIII - a. Numerele, în cifre brute cresc per 
cohortă.; 

La note de 10 (anul 2016), raportul e de 1 la 10, la 10 elevi din urban care iau 
nota 10, avem 1 din rural.



Bibliotecile, ultima redută comunitară?

„Nu prea au mai rămas multe spații publice în Statele Unite 

ale Americii. Majoritatea spațiilor comune necesită bani sau 

un anumit statut social pentru a fi accesate. Mallurile există 

pentru a vinde lucruri. Muzeele îi descurajează pe cei care 

zăbovesc. Cafenelele se așteaptă ca oamenii să cumpere o 

băutură sau ceva de mâncare. Cu toate acestea, un singur 

loc rămâne deschis tuturor. Biblioteca publică nu cere nimic 

vizitatorilor ei: nu trebuie să cumperi nimic, nu există taxe de 

membru și nici cerințe pentru ținută.”

Jennifer Howard (2019) 



Bibliotecile și învățarea pe tot parcursul vieții

IFLA 2004 afirma în 2004 că învățarea pe tot parcursul vieții e în 

strânsă legătură cu bibliotecile din întreaga lume. 

IFLA definește educația continuă ca fiind:

 „un proces de învățare multidimensional, care are loc constant și 

care are scopul de a dezvolta nivelul de cunoaștere, abilitățile și 

competența oamenilor. De asemenea, acest proces implică variate 

forme de educație și training – formal, informal, non-formal, cultură 

generală și cunoștințe care se învață în mod traditional în școală, în 

cadrul unui grup sau în cadrul unui cerc social delimitat.” 

Häggström, B.M. (2004)



Bibliotecile și învățarea pe tot parcursul vieții

Bibliotecile europene oferă exemple numeroase în acest 

domeniu, așa cum reiese dintr-un raport privind implicare lor în 

programul Erasmus.

 Multe biblioteci au adoptat metodologia design thinking pentru 

a răspunde nevoilor comunității într-o manieră mai flexibilă și 

eficientă dezvoltând intervenții de tip chirurgical: 

„clinici -  unde indivizii pot aborda un instructor sau primi suport 

de la o altă persoană într-o problemă specifică.“ 

(EPALE, 2019) 



Servicii de bibliotecă pentru comunitate

Tipurile de impact generate de bibliotecile publice din Franța 

sunt în: 

- crearea rețelelor și parteneriatelor, 

- dezvoltarea încrederii în forțele proprii și ale comunității, 

- susținerea forței de muncă 

- dezvoltarea siguranței publice. 

Chiar și în timpul pandemiei, bibliotecile publice au un rol 

important în combaterea fenomenului de tip fake news și în 

furnizarea informațiilor (EBLIDA, 2020).



Educație pentru dezvoltare în bibliotecile publice:

1. PNRR;

2. Viitoarea agendă digitală a României;

3. Parteneriate pentru educația adulților: Cercuri de învățare;

4. Parteneriate cu școlile pe obiective de învățare;

5. Înțelegerea consumului cultural;

6. Campanii de comunicare și advocacy bazate pe povești cu 

tâlc din bibliotecile publice :).



Mulțumesc!
camelia.crisan@progressfoundation.ro 
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