
Argument

Ori de câte ori există posibilitatea reunirii mai multor lucrări într-un volum, apar câteva inconveniente  legate de
pericolul  eterogenităţii  dictate de  experienţele  diverse  ale  autorilor,  de obiectivele acestora, de limbajul subordonat unor
domenii specifice, de multitudinea secţiunilor, a contextelor favorizate de manifestarea însăşi.

Acestor potenţiale reproşuri asumate li se adaugă însă meritul cunoaşterii simultane a dimensiunilor unor cercetǎri
interdisciplinare, la care sunt prezente intervenţii ale unor personalităţi din domeniu. Se regăsesc nume ale unor parteneri de
proiecte naţionale şi europene, transnaţionale şi internaţionale, se regândesc structuri ale cooperării ori care
fundamentează reţele întemeiate pe elemente comune.

Aşa este de fiecare dată, astfel încât Conferinţa Internaţională Legislaţie şi Context în Educaţia Adulţilor, 7-9 septembrie
2006 nu  a făcut excepţie. Dimpotrivă, a aşezat o verigă unui lanţ de evenimente internaţionale în speranţa construirii
unei noi tradiţii. În aprilie 2002, tot aici, la Iaşi, se desfăşoară prima Conferinţă Internaţională – Instituţii de Educaţie a
Adulţilor - Atribuţii şi competenţe. Atunci ne propuneam o nouă întâlnire peste patru ani. Ea s-a împlinit, cu reunirea unor
parteneri noi şi printr-o mai bogată experienţă europeană stimulată de granturile noastre comune.

Avem, aşadar, a aduce mulţumiri pentru constanta susţinere primită din partea IIZ/DVV - Institute for International
Cooperation of the German Adult Education Association din Bonn şi a Asociaţiei Universităţilor Populare Germane din
România. Le datorăm parcurgerea împreună a celor mai importante momente din afirmarea CREA şi a revigorării unei
inconfundabile tradiţii româneşti în educaţia adulţilor.

Mulţumiri domnului profesor doctor Heribert Hinzen, director IIZ/DVV, şi doamnei Mariana Matache, director al
Asociaţiei Universităţilor Populare Germane din România pentru prezenţa în toate proiectele noastre.

Omagii şi neţǎrmuritǎ admiraţie pentru cea care a fost sufletul tuturor acţiunilor noastre:

Prof.dr. Milka Atanasova

Omniprezenţa ei cuceritoare, generozitatea permanentǎ, rafinamentul personalizat ne vor însoţi pe noi, pe studenţii
noştri şi elevii lor.

Colegială preţuire aducem partenerilor din proiectul Grundtvig 1 - TEACH - Teaching Adult Educators in Continuing
and Higher Education: Universitatea Torun, Polonia; Stirling University, Marea Britanie; New Bulgarian University,
Bulgaria; Bielfield University, Germania; Hannover University, Germania, EAEA – European Association for Education of
Adults, Bruxelles; IIZ/DVV – Bonn, Germania; University of Pecs; Vytautas Magnus University - Kaunas, Lituania;
Universities Association of Continuing Education – Middlesbourgh, Marea Britanie; Bogazici University – Turcia;

Polish Association for Adult Education - Szczecin, Polonia; Latvian Adult Education Association – Riga, Letonia
prin perspectivele de dezvoltare şi continuare a ideilor în noi activitǎţi.

Colegilor de la IREA – Institutul Român de Educaţia Adulţilor, Universitatea de Vest, Timişoara şi îndeosebi doamnei
conf.dr. Simona Sava le-am simţit apropierea şi comuniunea demonstrată dincolo de unitatea interese.

CNFPA - Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, prin preşedintele instituţiei – domnul prof dr. ing.
Victor Iliescu, doamna Ana Costin - director şi remarcabilul său colectiv au constituit repere ale activităţii, generând
interacţiune mereu benefică.

Desigur, aducem sincere şi cuvenite mulţumiri conducerii Universităţii “Al.I. Cuza”, garant al acţiunilor noastre prin
însăşi prezenţa dlui Rector, prof. dr. Gheorghe Oprea şi a membrilor Biroului Senatului. Tuturor serviciilor şi
departamentelor administrative le suntem recunoscǎtori pentru efortul necondiţionat întru reuşita manifestǎrii.

Cuvânt de recunoştinţǎ avem rezervat Decanului Facultǎţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, domnului
prof.dr. Teodor Cozma, aşezat mereu legǎturǎ între noi şi ceilalţi.

Nu pot fi uitaţi coechipierii noştri, studenţi şi masteranzi, situaţi la toate intersecţiile dintre oaspeţi şi gazde, dintre
secvenţele Conferinţei, dintre luminile şi bucuriile reuşitelor.

Niciodatǎ ultimul, va fi gândul spre partenerii ediţiei: TVR, Casa Corpului Didactic, CMSC– Centrul de Mediere şi
Securitate Comunitarǎ Iaşi.

În plus, vom sublinia  cǎ volumul nu putea  exista fǎrǎ sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetǎrii – programul
Manifestǎri Ştiinţifice şi fără efortul doamnei Veronica Bubulete ori în absenţa generoasei  consultǎri oferite de directorul
Editurii  Universitǎţii “Al.I. Cuza” Iaşi, domnul Lucian Leonte.

Prof.univ.dr. Laurenţiu Şoitu


