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Educaţia adulţilor: caracteristici, oportunităţi, atitudini, perspective legislative

Livia DURAC
Romania

Abstract
The article highlights the need to elaborate normative documents to ground the adult education practices at a national

level through policies that would bring Romania on the list of countries that offer this educational domain its rightful place.
This attempt relies on psychological arguments that enable the distance learning of adults, the necessity for the trainers to
correctly adhere to this program and its beneficiaries, and also on the importance of the legal frame for implementing these
educational forms, that would enable adults to express their motivation for specialization or for changing their professional
domain of activity.

Educaţia este un aliat în a cărui companie nici un necaz nu te va putea deprima, nici o crimă nu te va putea distruge,
un companion de care nici un duşman nu te va putea înstrăina, nici o formă de despotism nu te va putea înrobi.

Joseph Adison

Preliminarii

Într-o eră caracterizată de modificări majore pentru domeniul ştiinţei şi cel al tehnologiei, o eră în care globalizarea va
deveni emblematică pentru toate domeniile vieţii şi activităţii individului uman, este normal ca cerinţele educaţionale ale
populaţiei adulte să atingă nivelul imperativei necesităţi. Existenţa unei ample legislaţii care asigură suportul adecvat
perfecţionării prin educaţie a adulţilor vine să completeze cadrul referitor la nevoia firească a omului de a acumula informaţii,
de a-şi îndrepta preocupările spre noi orizonturi de cunoaştere şi înţelegere. Iar când vorbim de mijloace educaţionale,
indiferent dacă subiectul căruia îi sunt adresate aceste mijloace este copil sau adult, primul şi – de bună seamă – cel mai
important mijloc este învăţământul, în sensul său generic (fie de nivel gimnazial, liceal ori universitar), incluzând şi cele
două forme principale ale sale: învăţământ de zi şi învăţământ la distanţă. Oportunităţile oferite prin derularea programelor
care promovează învăţământul la distanţă au condus la conştientizarea importanţei privind continuarea  procesului de
acumulare a informaţiilor, odată cu creşterea interesului real pentru educaţie şi formare de nivel superior, în rândul
populaţiei adulte.  Într-adevăr, extinderea masivă la nivel mondial a  educaţiei la distanţă reprezintă dovada concretă a
importantei recunoaşteri şi aprecieri de care se bucură această formă de educaţie. Din ce în ce mai multe instituţii de
învăţământ superior îşi pun la dispoziţie resursele de care dispun pentru organizarea şi derularea programelor de educaţie
prin învăţământ la distanţă. Aşa cum precizează Roger&Mills, nevoia de continuare a educaţiei îşi află proiecţia în
reînnoirea încrederii în forţele proprii, în regenerarea spiritului uman, în faptul că redă omului un scop în viaţă, prin
cultivarea unor interese noi.

Considerentul de la care pornim în prezentul demers este cel potrivit căruia amintita formă de instruire se adaptează într-
un nivel mai mult decât satisfăcător nevoilor educaţionale ale adulţilor; vom menţiona factorii care – în opinia noastră –
determină ca învăţământul la distanţă să se plieze mai bine pe nevoile de îmbogăţire a cunoştinţelor în rândul adulţilor,
modul în care este şi cum s-ar cuveni a fi percepută de către formator dorinţa adultului de a-şi desăvârşi instruirea, cadrul
legislativ care asigură suportul juridic pentru buna funcţionare a acestei forme de învăţământ sunt subiecte care dau substanţa
lucrării de faţă.

Bariere psihologice în educaţia adulţilor prin învăţământul la distanţă

Psihologia ne învaţă că abilităţile de a engrama, fixa şi reproduce cunoştinţe cunosc, la nivelul individului uman, un grad
sporit de eficacitate în condiţiile în care procesul de asimilare a informaţiilor se desfăşoară în mod progresiv, eşalonat,
tocmai pentru ca memoria să aibă “răgazul” necesar optimei funcţionări, fapt valabil atât pentru adolescentul care îşi
desăvârşeşte pregătirea prin studii liceale şi/sau universitare, cât şi pentru adultul aflat în derularea aceluiaşi proces. Dacă în
cazul tânărului, presiunea exercitată asupra sa de anumiţi factori (exigenţele părinţilor, dorinţa a fi în competiţie cu alţi
colegi, imperativul dictat de adoptarea deciziei pentru construirea unei cariere, unele recompense exterioare care îl pot
motiva pe tânăr să se angajeze impetuos în efortul de a învăţa etc.) este de natură a-l determina pe acesta să îşi
canalizeze eforturile în direcţia pregătirii prin studiu, în cazul adultului, faptul de a învăţa dobândeşte o altă conotaţie. La
vârsta adultă, nu numai că toţi aceşti factori “rămân” în urmă, dar este momentul în care ansamblul de trebuinţe, aspiraţii,
motive, experienţe capătă o dimensiune nouă: una caracterizată de profunzime, de stabilitate şi de puternică determinare.
Toate acestea vor imprima individului o anumită conştiinţă a valorii, vor conduce la manifestarea unui anumit grad de
curiozitate epistemică; adultul devine dornic de a învăţa pentru că vrea s-o facă, iar nu pentru că este silit s-o facă. Acest
grad de libertate rezidă în aceea că, prin comparaţie cu vârsta adolescenţei, individul adult va demonstra un grad ridicat de
auto-disciplină şi de entuziasm. Aşa cum observa cu pertinenţă M. Knowles, progresul ceva mai lent al unui adult constituie
adesea mai curând indicatorul unei abordări metodice a învăţării, decât o formă de declin a abilităţilor persoanei.

Nu vom trece cu vederea acea categorie de adulţi care consideră că “le-a trecut vremea” pentru a mai învăţa. În acest
punct se cuvine a fi făcută distincţia între inteligenţă şi capacitatea de a asimila cunoştinţe: înaintarea în vârstă nu alterează
inteligenţa umană, chiar dacă scade abilitatea de retenţie a informaţiilor. În termeni de calitate a procesului de învăţare,
adulţii tind să acorde semnificaţii mai profunde conţinuturilor asimilate, comparativ cu copiii sau tinerii, reţinerea
informaţiilor făcându-se pentru un interval mai îndelungat de timp. Mai mult, faptul de a învăţa într-un ritm pe care
individul are posibilitatea de a şi-l fixa, libertatea de a-şi alege mediul de învăţare, experienţa servind ca bază pentru
acumularea de noi cunoştinţe şi aprofundarea celor deja existente sunt factori care, potrivit studiilor, contribuie semnificativ
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la eficienţa procesului de învăţare. Există şi posibilitatea ca unora dintre adulţi - în pofida dorinţei fervente de a învăţa -
să le lipsească încrederea în propriile capacităţi de învăţare, fapt cu atât mai posibil cu cât persoana s-a îndepărtat mai mult,
sub aspect temporal, de perioada “oficială” de studiu. În aceeaşi idee, să mai spunem că prin revenirea la şcoală, adultul
poate trăi o criză de identitate şi că, în pofida entuziasmului iniţial care a stat la baza deciziei de a-şi continua studiile, acesta
se poate simţi nesigur, dominat de teama de a nu-şi juca rolul cu stângăcie. Pe de altă parte, deşi experienţa într-un anumit
domeniu poate constitui un atu în continuarea procesului de educaţie, există şi situaţia - e drept, cu titlu de excepţie - ca, în
condiţiile în care opţiunile de studiu sunt îndreptate spre un domeniu nou, experienţa acumulată să devină un factor de blocaj
în ascensiunea individului.

În continuarea celor spuse până acum, să ne oprim la factorii care au rolul de a susţine ideea de la care am pornit,
anume aceea că, prin natura sa, prin gradul său de flexibilitate, învăţământul la distanţă  reprezintă opţiunea  cea mai
potrivită pentru continuarea procesului de educaţie în rândul populaţiei adulte. Spre deosebire de programele de studiu
convenţionale (avem în vedere aici cursurile cu obligativitate de frecventare), educaţia la distanţă oferă studenţilor un grad
sporit de control asupra manierei de a studia, în sensul creării libertăţii de decizie privind alegerea momentului de demarare a
procesului educativ, stabilirea ritmului de învăţare, afectarea intervalului de timp disponibil (ţinând seama de conţinutul
obligaţiilor pe care le presupune condiţia de adult: serviciu, viaţă de familie cu tot ce implică aceasta etc). Pentru
majoritatea adulţilor, postura de student la zi, coleg de grupă cu persoane foarte tinere, care n-au trecut încă de pragul
adolescenţei (a căror vârstă este poate aceeaşi cu a propriului copil), este una de neconceput sau, în cel mai bun caz,
foarte greu de acceptat. Este o postură incomodă, în  care se văd ridiculizaţi, în  care dificultăţile generate de
păstrarea cadenţei specifice colegilor tineri pot conduce la blocaje în derularea la parametrii de normalitate a procesului de
instruire. Conştiinciozitatea, corectitudinea, gradul de disciplină cu care viaţa l-a deprins a face faţă problemelor, la care se
adaugă respectul faţă de sine sunt elemente care determină adultul să evite expunerea la inevitabilele eşecuri - fie chiar şi
pe cele în esenţă nesemnificative - care se ivesc în situaţia confruntării directe, zilnice, cu formatorul, cu mai tinerii săi
colegi.

Prezentăm câteva condiţii de natură a facilita procesul de învăţare pentru categoria de populaţie vizată în acest
articol. “Adulţii învaţă cel mai bine orice, atunci când:

simt că au situaţia sub control şi dispun de posibilitatea de a-şi alege forma de învăţământ pe care o vor urma;
punctele lor de vedere beneficiază de un grad însemnat de respect şi când simt că le este respectat şi statusul;
acumularea cunoştinţelor se desfăşoară pe fundamentul constituit din experienţa anterior dobândită;
se poate vorbi de  existenţa unui anumit “transfer” al informaţiilor acumulate, în planul imediat al situaţiilor reale

din viaţa lor;
profesorii realizează că majoritatea oamenilor au o capacitate de atenţie relativ scăzută. Orele prelungite de lectură

nu sunt, în general, cel mai bun mijloc de comunicare. După aproximativ zece minute de asimilare continuă, capacitatea
omului de a îngloba informaţii noi încetează;

li se  acordă spaţiul de  care  au nevoie pentru a  ajunge la propriile  concluzii bazate pe evidenţa care le-a fost
oferită, într-o manieră lipsită de presiune;

mediul de învăţare este unul prietenos, informal şi adesea destins;
au posibilitatea de a adresa întrebări fără teama de a se simţi stânjeniţi sau condamnaţi;
au o relaţie bazată pe încredere cu profesorul care ar trebui să le trimită un “para-mesaj” convingător, altfel spus, ei

vor să afle dacă volumul informaţional al profesorului reflectă conţinutul şi utilitatea a ceea ce transmite: îşi îndeplineşte
el/ea în mod mecanic datoria?;

procesul de  învăţare are un  obiectiv specific, pragmatic, evaluabil, şi nu este unul vag, abstract sau care ţinteşte
spre un întreg şir de obiective;

au o bună relaţie cu ceilalţi adulţi incluşi în procesul de educaţie;
parte a întregului proces de învăţare se desfăşoară într-un mic grup interactiv.”1

Formarea formatorilor: depăşirea prejudecăţilor

După trecerea în revistă a câtorva dintre condiţiile care determină ca postura de student să fie una “confortabilă” pentru
adult, ne vom îndrepta atenţia spre modul în care unii formatori percep persoanele adulte doritoare a-şi desăvârşi instruirea,
factorii care se cuvin a fi luaţi în calcul de către respectivii formatori,  atunci când studenţii  lor nu (mai)  sunt persoane
aflate  la prima tinereţe. Abordarea acestei laturi (poate!) sensibile   a problemei referitoare la educaţia adulţilor
prin învăţământul la distanţă îşi merită locul datorită faptului că sunt educatori care manifestă o supărătoare – şi până la
urmă jignitoare – suspiciune faţă de “învăţăceii” mai vârstnici, pe care îi consideră oarecum diferiţi de cei tineri, cu care sunt
obişnuiţi, chiar dacă nici ei nu-şi pot interpreta caracterul acestei diferenţe. Într-adevăr, se poate vorbi de anumite elemente
distinctive, definitorii pentru categoria studenţilor adulţi, dar aceste elemente au încărcături pozitive care ar trebui să ţină
la distanţă orice formă de stigmatizare, din partea oricărui semen. Astfel, de regulă, adulţii incluşi în forma de
învăţământ la distanţă se dovedesc a fi cu mult mai responsabili şi mai real motivaţi să-şi îndrepte preocupările spre
continuarea sau desăvârşirea procesului de instruire, decizie pe care o adoptă după o serioasă chibzuinţă, prin luarea în calcul
a resurselor de care dispun, a sacrificiilor financiare (şi nu numai!), pe care şi le asumă precum şi a avantajelor care vor
decurge la un moment dat. Această posibilitate de a nu lua decizii sub un impuls de moment ori sub presiunea a diferiţi
factori atrage după sine dorinţa adultului de a-şi canaliza energiile spre domeniul în cadrul căruia pregătindu-se,
acumulând cunoştinţe, va afla răspunsuri la diferite probleme cu care se confruntă sau s-a confruntat, fie la locul de
muncă, fie în viaţa de zi cu zi. Este de dorit a se ţine cont şi de volumul cunoştinţelor acumulate în educaţia din anii tinereţii,

1 http://guide.gospelcom.net/resourcea/learning.php
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de faptul că acele cunoştinţe s-au fixat şi s-au aprofundat odată cu trecerea timpului2, formând ceea ce numim experienţa
individului: un filon de cunoaştere care ar trebui valorificat corespunzător. Aşa cum am precizat ceva mai devreme,
deşi există şi excepţii, numărul cel mai mare al celor care se înscriu la forma de învăţământ la distanţă este reprezentat
de adulţii care doresc să-şi completeze şi să-şi dezvolte orizontul de cunoaştere deja format. Lipsit de importanţă nu este,
desigur, nici faptul că revenirea în mediul şcolarităţii nu se produce fără o implicare emoţional-afectivă intensă, iar această
stare este amplificată de dorinţa persoanei de a face o impresie cât mai bună, de teama ca statutul spre care tinde (acela de
student) să nu-l facă să pară ridicol. Intensitatea trăirii unui eşec, în efortul de a crea o impresie bună, este în directă
rezonanţă cu stima de sine, care-i va fi lezată în cazul în care aşteptările îi vor fi înşelate.

Ţinând seama de toate acestea, este de dorit ca, la “apariţia” sa pe scena şcolarităţii (chiar dacă pregătirea spre care se
îndreaptă va fi la distanţă), adultul să găsească un mediu pe care să-l perceapă ca fiind unul provocator, unul în care
experienţa pe care a dobândit-o va avea o anumită însemnătate pentru formarea lui viitoare; un mediu propriu dezvoltării
relaţiei de colaborare profesor-student. O atitudine sfidătoare din partea formatorului, situarea pe un piedestal de unde totul se
vede la dimensiuni foarte reduse, ironia, chiar şi cea mai fină, aluziile la vârsta persoanei, comentariile legate de
superficialitatea învăţării prin lipsa contactului direct şi permanent cu profesorul şi altele asemenea vor avea asupra adultului
efecte care nu sunt deloc greu de bănuit.

Nu intenţionăm nicidecum a sugera necesitatea de a se urma un anumit clişeu contrafăcut şi lipsit de elemente
convingătoare, ci dorim să precizăm că adoptarea, de către formator, a unei atitudini menite a-l face pe adult să se simtă cu
adevărat motivat să urmeze calea pe care s-a decis s-o urmeze va genera efectele dorite pentru ambele părţi.

Cadrul legislativ

Educaţia adulţilor, ca dimensiune specială a educaţiei de-a lungul întregii vieţi, însumează activităţile necesare dezvoltării
cunoştinţelor, capacităţilor, competenţelor şi atitudinilor de care adultul are nevoie într-o anumită situaţie din viaţa sa, în
scopul de a-l ajuta să-şi găsească locul şi rolul cele mai potrivite în societatea în care trăieşte. Educaţia adulţilor este o
problemă conştientizată şi abordată sistematic de ţările europene, fiind privită ca o resursă enormă pentru progresul tehnic,
economic, instituţional, dar şi uman, ca şi pentru asigurarea echităţii în ceea ce priveşte respectarea egalităţii şanselor.
Considerăm că este necesară trecerea la forme sistematice, instituţionalizate de educaţie a adulţilor, conform practicilor şi
legislaţiei internaţionale care şi-au dovedit eficienţa.

Principalele documente internaţionale care reglementează acest amplu proces sunt: Tratatul de la Maastricht, Tratatul
de la Amsterdam, Charta Socială Europeană, Declaraţia mondială privind educaţia pentru toţi (Thailanda, 1990),
Declaraţia de la Hamburg adoptată cu ocazia celei de-a V-a Conferinţe internaţionale UNESCO privind educaţia adulţilor
(15 ianuarie 1997). În conformitate cu aceste documente internaţionale, pe plan intern au fost elaborate, în acelaşi scop,
o serie de acte normative, printre care: Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor
profesională, Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare
Profesională a Adulţilor, Ordonanţa Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul
educaţional, modificată şi aprobată prin Legea nr. 133/2000, Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea
profesională a adulţilor, modificată şi aprobată prin Legea nr. 375/2002, Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.
3062/2000 cu privire la punerea în aplicare a Programului de educaţie a adulţilor desfăşurat de şcoli, licee şi casele corpului
didactic.

Conferinţa internaţională de educaţie a adulţilor de la Hamburg din 1997, unde a fost reprezentată şi România, precum şi
celelalte dezbateri şi documente internaţionale care au precedat şi care au urmat acesteia, vizează promovarea unor strategii
la nivel naţional, regional şi internaţional, care au ca scop revederea priorităţilor şi remobilizarea resurselor de educaţie
a adulţilor, pentru a investi cât mai mult în fiecare adult aflat în proces de pregătire, permiţând acestuia să-şi dezvolte
capacitatea de a acţiona şi, deci, de a-şi îmbunătăţi calitatea vieţii.

Suntem de părere că, în cadrul procesului general de educaţie a adulţilor, un loc important îl ocupă formarea profesională
a adulţilor care, după cum am menţionat, este reglementată în detaliu de legislaţia noastră. Potrivit reglementărilor în
vigoare, în ţara noastră formarea profesională a adulţilor constituie o prioritate naţională. În sensul legii române, sunt
considerate adulte persoanele care au vârsta de cel puţin 15 ani împliniţi, aceasta fiind vârsta de la care pot stabili
raporturi juridice de muncă. Adulţii au drepturi egale de acces la formare profesională, fără discriminări pe criterii de vârstă,
sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă. Potrivit legislaţiei române, formarea profesională a adulţilor are
ca principale obiective:

a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;
b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă;
c) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii

înrudite;
d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale

capacităţii de muncă;
e) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de

serviciu.
Formarea profesională a adulţilor cuprinde formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă, organizată

prin alte forme decât cele specifice sistemului naţional de învăţământ. Formarea profesională iniţială a adulţilor asigură
pregătirea necesară pentru dobândirea competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de muncă.
Formarea profesională continuă este ulterioară formării iniţiale şi  asigură adulţilor fie  dezvoltarea  competenţelor
profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competenţe. Aşa cum prevede Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000,

2 Facem precizarea că referirea vizează ideea de aplicare, de punere în practică a cunoştinţelor dobândite anterior.
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formarea profesională a adulţilor se poate realiza de către persoane juridice de drept public sau privat, iar  în  cazul
uceniciei, şi de  către persoane fizice, denumite de legiuitor furnizori de formare profesională. Furnizorii de formare
profesională trebuie să aibă capacitatea de a presta servicii de formare profesională şi de a îndeplini standardele de
pregătire profesională. Furnizori de formare profesională pot fi şi centrele de formare profesională, cu sau fără
personalitate juridică, înfiinţate, potrivit legii, de persoane juridice de drept public sau privat. De asemenea, legea prevede că
formarea profesională a adulţilor se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire şi specialităţi, ţinând seama de
nevoile angajatorilor, de competenţele de bază ale adulţilor, de cerinţele posturilor pe care aceştia le ocupă şi de posibilităţile
lor de promovare sau de încadrare în muncă.

Formarea profesională a adulţilor se realizează prin cursuri organizate de angajatori în cadrul unităţilor proprii sau de
către furnizorii de formare profesională, precum şi prin stagii de practică şi specializare în unităţi din ţară sau din străinătate.
Totodată, legiuitorul român a reglementat în detaliu organizarea formării  profesionale  a  adulţilor, modul de  autorizare  a
furnizorilor  de formare profesională, evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulţilor, precum şi modalităţile în care
se realizează finanţarea formării profesionale a acestei categorii de populaţie. În acest sens, Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale, la propunerea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, în baza planurilor naţionale de
dezvoltare şi de acţiune, a programelor de guvernare şi a strategiilor sectoriale, elaborează politici şi strategii naţionale
privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adulţilor, pe care le supune spre aprobare Guvernului.

Strategiile sectoriale şi teritoriale privind formarea profesională a adulţilor se elaborează de către ministere, agenţii
naţionale şi alte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate sau, după caz, de către autorităţile
administraţiei publice locale. Agenţia Naţională pentru  Ocupare şi Formare Profesională coordonează, la nivel naţional,
activitatea de formare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pune în aplicare politicile şi strategiile
privind calificarea şi recalificarea şomerilor, organizează programe de formare profesională pentru aceste categorii de adulţi
prin centrele de formare profesională proprii şi prin furnizori de formare profesională autorizaţi pe bază de contracte
încheiate în condiţiile legii.

Formarea profesională a adulţilor se realizează prin programe de formare profesională care cuprind totalitatea
activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practică destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane în
vederea realizării obiectivelor de formare profesională pentru un anumit domeniu. Programele de formare profesională
asigură dobândirea unor competenţe profesionale în conformitate cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional,
aprobate de Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare.

Standardul ocupaţional este documentul care precizează unităţile de competenţă şi nivelul calitativ asociat
rezultatelor activităţilor cuprinse într-o ocupaţie.

Furnizorii de formare profesională care solicită organizarea de programe de formare profesională în ocupaţii pentru care
nu există standarde ocupaţionale pot elabora proiecte de standarde ocupaţionale care vor fi supuse spre aprobare în condiţiile
reglementărilor legale în vigoare. De asemenea, legea stabileşte care sunt principalele elemente pe care trebuie să le
cuprindă programele de formare profesională: obiectivele, durata de pregătire, numărul minim şi maxim de participanţi,
persoanele cu atribuţii de instruire teoretică şi practică, programa de pregătire, criteriile de evaluare etc. Totodată se statuează
prin lege că participanţii la programele de formare profesională nu pot fi obligaţi să participe la alte activităţi decât cele
prevăzute în programa de pregătire.

Finanţarea activităţii de formare profesională a  adulţilor are ca surse: fonduri proprii ale angajatorilor, bugetul
fondului pentru plata ajutorului de şomaj, sponsorizări, donaţii, surse externe atrase, contribuţii ale persoanelor
participante la programele de formare profesională.

Concluzii

Din toate cele spuse până acum, se poate desprinde concluzia că educaţia adulţilor prin forma de învăţământ la distanţă
reprezintă varianta optimă de continuare a procesului de instruire. Dacă educaţia la distanţă poate răspunde intereselor,
aspiraţiilor şi motivelor individului, atunci înseamnă că aceasta este calea de urmat pentru depăşirea temerilor şi a inhibiţiilor
care ridică un zid ce pare de netrecut, pentru individul uman ajuns la vârsta adultă, cu dorinţa de autodepăşire.

Învăţământul pentru  adulţi este o realitate care trebuie să dobândească o reglementare riguroasă, sistematică şi
concertată. În alte ţări educarea adulţilor este organizată în exclusivitate de către stat. În acest sens în Anglia există o
"Cartă regală", în Danemarca, un "Decret al Ministerului Învăţământului", în Norvegia, o "Lege pentru educarea adulţilor",
în Japonia, o "Lege Imperială", în Israel, o "Decizie a Ministerului Învăţământului", în Brazilia, un "Decret al Biroului
Federal pentru Educaţie" etc.

Avem convingerea că într-o perioadă cât mai scurtă, Parlamentul României va adopta un act normativ privind educarea
adulţilor, care să înglobeze şi să sistematizeze întreaga problematică pe care o presupune acest proces de maximă importanţă
pentru individ şi societate deopotrivă.
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Legea nr.1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională.
Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a
Adulţilor.
Ordonanţa Guvernului nr.102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educaţional, modificată şi
aprobată prin Legea nr.133/2000.
Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, modificată şi aprobată prin Legea
nr.375/2002.


