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IO2 – Cartografierea impactului, validarea și evaluarea politicilor de educație a adulților.  

 

Abstract 

 

Proiectul Erasmus+ din 2017-2019, CREATE, a identificat o lipsă a instrumentelor de politici 

și resurse complementare pentru evaluarea impactului intervențiilor de educație a adulților 

(AE), al politicilor și inițiativelor din Europa.  Lispa instrumentelor de politici a fost cu 

precădere acută în cadrul regiunilor cu sarcini de formulare și implementare a politicilor de 

educație a adulților pentru a asigura progresul către procentul de participare de 15% pînă în 

2020.  (vezi: https://ec.europa.eu/assets/eac/education/library/reports/policy-provision-

adult-learning_en.pdf) 

Scopul actualului proiect Erasmus+, CREATE2Evaluate, (2020-2022, Intellectual Output 2 

(IO2)), este identificarea instrumentelor de bază pentru evaluarea educației adulților la 

diferite niveluri de guvernare. În cadrul IO2, opt parteneri EU care lucrează în domeniul 

educației adulților la nivelul politicilor si implementării, au cartografiat mediul politicilor 

curente în termeni de evaluare și monitorizare a educației adulților. Partenerii au condus 

cercetarea primară și secundară, au intervievat douăzeci și șapte de factori de decizie din 

domeniul educației adulților și au coordonat un sondaj al factorilor-cheie de decizie care a 

oferit încă treizeci și șase de respondenți.  Partenerii din proiect au cartografiat și identificat 

metode, instrumente și resurse de evaluare a programelor și inițiativelor de educație a 

adulților pe care le folosesc la nivelul regiunilor lor.  

În acest proces, partenerii proiectului CREATE2Evaluate au aflat că în toată UE evaluării 

educației adulților îi lipsește un cadru centralizat de evaluare sistemică, evaluarea este 

foarte fragmentată și nu are definiții și standarde comune. Feedback-ul din partea 

partenerilor din proiect a sugerat că principala concentrare a politicilor curente de evaluare 

este pe rezultate cantitative și rezultate de învățare specifice studenților.  În cadrul oricărei 

evaluări cantitative a rezultatelor, partenerii au identificat o gamă largă de lipsuri și 

inconsecvențe în datele statistice ale grupului țintă și în prevederile evaluării private și 

nonformale. Deși este desfășurată și o evaluare calitativă semnificativă în cadrul centrelor de 

educație a adulților, conform partenerilor, date valoroase rămân inaccesibile din cauza lipsei 

de analiză transparentă, transversală, sistemică și a cerințelor de protecție a celor care 

învață. Acestea fac deosebit de dificilă evaluarea de către factorii de politici a eficienței 

politicilor de educație a adulților.   
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Rezultatul proiectului CREATE2Evaluate (Produsul intellectual Output 2, IO2) este să 

întărească educația adulților (AE) prin intervenția la nivel sistemic central, între arcul 

politicilor AE – UE (EU2020) și implementare. Rezultatul proiectului Erasmus+, 

CREATE2Evaluate (2020-2022), va oferi posibilitatea factorilor de politici să planifice mai 

bine, să împartășească experiența și să întărească cooperarea de creare a politicilor 

naționale, interregionale și internaționale de educație a adulților. 


