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Consideraţii pentru instruirea adulţilor 

 

Instruirea adulţilor : 
 reprezintă o dimensiune specială a învăţării pe parcursul întregii vieţi (life 

long learning) şi a devenit în toată lumea o prioritate a sistemelor 

educaţionale moderne. 

 

 este un răspuns la cerinţele şi aşteptările societăţii moderne şi are drept 

scop pregătirea adulţilor în domenii de interes precum tehnologia informaţiei, 

limbile străine, educaţia economică şi antreprenorială, educaţia pentru o 

cetăţenie democratică, educaţia pentru sănătate, management, educaţia 

părinţilor etc. 

 

 situează adultul care învaţă în centrul procesului de educaţie, contribuind 

astfel la creşterea posibilităţilor acestuia de a juca un rol activ în societate. 

 

 este nu numai o tehnică, o ştiinţă, ci şi o mişcare socială pentru a-i ajuta 

pe oameni să-şi înţeleagă locul lor în societate, făcându-i capabili să se 

adapteze la condiţii de schimbare, solicitărilor lumii contemporane, să 

devină mai echilibraţi, mai eficienţi, să gândească critic şi reflexiv, să posede 

calităţi civice, demni de verticalitate şi competenţă în domeniul său. 
 

« ÎNVĂŢAREA ADULŢILOR VERSUS ÎNVĂŢAREA COPIILOR » 
 

      Cercetătorii au studiat diferenţele modului în care oamenii învaţă începând cu anii 

1920. 

Deşi adulţii şi copii împart anumite similitudini, ei diferă în preferinţele de a învăţa, 

necesităţile şi răspunsul la diverse elemente ale procesului de învăţare.  

 - Adulţii doresc să ştie beneficiul a ceea ce învaţă. Ei cer adesea şi doresc să li se 

spună care sunt valoarea adăugată şi rezultatele proprii înainte de a li se prezenta 

concepte şi idei. Ei doresc să vadă cum se regăseşte ceea ce învaţă în lumea reală. Pe de 

altă parte, copii pot accepta “o să-mi trebuiască odată” ca motiv în a asculta. 

 - adulţii se aşteaptă să participe la învăţare. Adesea, ei pot lega cunoştinţele 

anterioare şi experienţa de conţinutul programului şi cu referire la ceea ce deja ştiu. În timp 

ce copii au experienţă de viaţă limitată, ei depind mai mult de cunoştinţele şi îndrumarea 

profesorilor. 

 - adulţii sunt motivaţi de nevoi intrinsece sau dorinţe. În general, cursanţii adulţi 

participă la programe de instruire deoarece ei au nevoie de conţinut informaţional pentru 

a-şi exercita meseria sau a se dezvolta personal. Copiii urmăresc scopuri extrinsece, 

deoarece ei sunt îndrumaţi de alţii.  

 - instruirea adulţilor este în mod normal bazată pe COMPETENŢĂ. În general, 

programele de instruire ajută adulţii să-şi exercite mai bine meseria. Învăţarea copiilor tinde 

să fie de scurtă durată, cu un câştig imediat, orientată pe trecerea unui test. 

 - mediile de instruire a adulţilor sunt variate. Depinzând de program, conţinut, 

activităţi planificate şi instructor, configuraţia sălii adesea diferă. Mediile de instruire ale 

copiilor tind să fie rânduri de birouri cu faţa la profesor care lecturează, cu mici diferenţe”. 

 



Domeniul învăţării adulţilor a fost abordat de Malcom Knowles.  

El a identificat următoarele caracteristici: 
 

 adulţii sunt independenţi şi motivaţi. Ei nu au nevoie să fie îndrumaţi. 

Formatorii lor trebuie să implice în mod activ participanţii adulţi în procesul de 

învăţare şi să fie facilitatori pentru ei. În mod specific, ei trebuie să înţeleagă 

ce anume aşteaptă cursanţii şi să-I lase să lucreze la proiecte care reflectă 

interesul lor. Ar trebui să permită participanţilor să-şi asume responsabilităţi de 

prezentare şi conducere a grupului. Trebuie să fie siguri că acţionează ca 

facilitatori, orientând participanţii către propriile cunoştinţe decât să le 

furnizeze argumente. În final, ei trebuie să arate participanţilor modul în care 

cursul îi ajută să-şi atingă obiectivele (ex. Fişa obiectivelor personale). 

 

 adulţii au acumulat o bază de cunoştinţe şi experienţe de viaţă în care sunt 

incluse activităţi legate de muncă, responsabilităţi familiale şi şcolarizarea 

anterioară. Eu au nevoie să lege învăţarea de această bază de 

cunoştinţe/experienţe. Pentru a-i ajuta în acest sens formatorii trebuie să 

« extragă » din experienţa şi cunoştinţele participanţilor pe cele relevante 

pentru tema propusă. Ei trebuie să relaţioneze teoriile şi conceptele cu 

participanţii şi să recunoască valoarea experienţei acestora pentru învăţare.  

  

 adulţii sunt orientaţi către scop. Când se înscriu la un curs ei ştiu ce obiective 

vor să atingă. Prin urmare ei apreciază un program de instruire care e bine 

organizat şi are elemente clar definite. Formatorii trebuie să le arate 

participanţilor cum îi va ajuta acest curs pentru atingerea obiectivelor proprii. 

Clarificarea scopurilor şi obiectivelor trebuie făcută încă de la începutul 

cursului sau sesiunilor.  

 

 adulţii  caută relevanţa.  Eu trebuie să vadă motivul pentru care trebuie să 

înveţe ceva.  Ceea ce învaţă trebuie să fie aplicabil la serviciu sau în alte 

sarcini şi responsabilităţi şi să aibă valoare pentru ei. Prin urmare, formatorii 

trebuie să identifice obiectivele participanţilor adulţi înainte de începerea 

cursului. Aceasta înseamnă că teoriile şi conceptele trebuie legate de ceva 

familiar participanţilor. Această necesitate poate fi îndeplinită lăsând 

participanţii să aleagă proiecte care reflectă propriile lor interese.  

 

 adulţii sunt practici, concentrându-se pe acele aspecte ale unei activităţi 

care le sunt cele mai folositoare la locul lor de muncă. Ei pot să nu fie 

interesaşi de cunoştinţe doar de dragul cunoştinţelor. Formatorii trebuie să le 

comunice în mod explicit participanţilor cum le va folosi această activitate la 

locul lor de muncă.  

  

 adulţii au nevoie de respect specific. Formatorii trebuie să aprecieze 

abundenţa de experienţe pe care o aduc participanţii adulţi în clasă. 

Aceştia trebuie trataţi ca egali în experienţe şi cunoştinţe şi trebuie să li se 

permită să-şi exprime opiniile în mod liber.  
 


