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INTRODUCERE 
 
Cartea verde de evaluare a politicilor de educație a adulților a colectat și colaționat 
toate constatările și rezultatele obținute în urma implementării proiectului CREATE 2 
Evaluate, evidențiind studiile de caz, lecțiile învățate și bunele practici identificate în 
timpul implementarii. Partenerii au contribuit la elaborarea Cărții verzi, care a prezentat 
experiențele colectate pe parcursul celor doi ani de implementare a proiectului, 
constatările din IO2, provocările și factorii întâlniți în dezvoltarea instrumentelor de 
evaluare a politicilor în IO3. 

Cartea verde este un document de poziție al mai multor părți interesate, care are ca 
scop prezentarea de idei pentru schimburi, discuții și brainstorming cu privire la 
valoarea evaluării impactului și a evaluării politicilor privind intervențiile în domeniul 
educației adulților (EA). Finalizarea cu succes a IO2: Cartografierea impactului, 
validarea și evaluarea politicilor EA, precum și conceperea instrumentelor de formare 
necesare în IO3: Toolbox, care să permită factorilor de decizie politică să utilizeze 
instrumentele, consorțiul Create2Evaluate redactând Cartea verde care stimulează 
discuția privind formularea, implementarea și evaluarea politicilor de educație a 
adulților.  

Scopul Cărții verzi este acela de a iniția dialogul politic privind rolul educației adulților 
ca și catalizator pentru emanciparea socială și economică într-un moment în care 
diferite tendințe converg către necesitatea de a o consolida la nivel sistemic pentru 
numeroasele sale conotații legate de o societate în curs de îmbătrânire și de o 
economie în continuă schimbare. Cartea verde este poziționată astfel încât să ofere 
informații și dovezi pentru formularea de politici, inclusiv prin implicarea diverselor părți 
interesate și informarea procesului de dezbatere politică. 

IO4 este ultimul rezultat al Proiectului Create 2 Evaluate și un cadru pentru 
implementarea instrumentelor de evaluare a politicilor de educație a adulților, precum 
și pentru a produce un impact la nivel sistemic, fiind alcătuit din două elemente 
principale: 

Prima parte a acestuia este "Training Suite" care definește și explică în mod clar 
toate domeniile și instrumentele pentru punerea în aplicare a instrumentelor de 
evaluare a politicilor EA. Grupul țintă este reprezentat de factorii de decizie politică, 
oferindu-se acestora proceduri pas cu pas privind utilizarea și implementarea 
instrumentelor de evaluare a intervențiilor politice în domeniul educației adulților. 
Acesta este un element crucial, deoarece oferă sfaturi practice cu privire la modul de 
implementare a instrumentelor de evaluare în diverse contexte operaționale. 

Cea de-a doua parte a Cărții verzi este scrisă cu scopul de a stimula dialogul politic 
și schimbul de opinii cu privire la modul în care poate avansa discursul privind 
importanța educației adulților pentru dezvoltarea socio-economică și integrare. 
Aceasta se adresează întregii game de factori de decizie politică la nivel local, regional, 
național și european, pentru a-i sensibiliza cu privire la importanța unei formulări și 
evaluări solide a politicilor în domeniul educației adulților. 
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Cartea verde este o inovație semnificativă în domeniul EA, deoarece aduce noi 
contribuții și dovezi pentru elaborarea și evaluarea politicilor în domeniu. Ea umple un 
gol în domeniul politicilor publice pentru EA, deoarece în prezent nu există documente 
de poziție politică ce oferă o imagine de ansamblu a peisajului politicilor publice cu 
privire la evaluarea impactului. De asemenea, are rolul de a genera un impact imediat 
și tangibil la nivel macro. Cartea verde va stimula dialogul politic cu privire la mijloacele, 
mecanismele și instrumentele de evaluare a politicilor în domeniul educației adulților, 
aprinzând dezbaterea și oferind informații și dovezi valoroase. 

 

ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE DE LA IO2: CARTOGRAFIEREA IMPACTULUI, 
VALIDAREA ȘI EVALUAREA POLITICILOR DE EDUCAȚIE A ADULȚILOR 

 

Scopul proiectului Erasmus+ CREATE2Evaluate (2020-2022, Rezultatul intelectual 2 
(IO2)) este de a identifica instrumente fiabile pentru evaluarea educației adulților la 
diferite niveluri de guvernanță. În cadrul IO2, opt parteneri din UE care lucrează în 
domeniul educației adulților la nivel de politici și de implementare au cartografiat 
peisajul lor politic actual în ceea ce privește evaluarea, aprecierea și monitorizarea 
educației adulților. Partenerii au întreprins o analiză cuprinzătoare a literaturii de 
specialitate. Consorțiul a efectuat cercetări primare și secundare, a intervievat 
douăzeci și șapte de părți interesate din domeniul educației adulților și a realizat un 
sondaj în rândul principalelor părți interesate, care a furnizat treizeci și șase de 
respondenți suplimentari. Partenerii proiectului au cartografiat și identificat metode, 
instrumente și resurse pentru evaluarea programelor și inițiativelor de educație a 
adulților care sunt utilizate în regiunile lor. Analiza literaturii UE și internaționale în 
domeniu ne-a adus cadre și modele pentru formularea și elaborarea politicilor care 
includ, desigur, dimensiunea "Evaluare" și "Apreciere", dar termenii de descriere sunt 
prea largi și abstracți pentru a fi integrați fără a fi nevoie de consultanți experimentați. 
În general, și în afara acestor contexte macro, observațiile noastre și rezultatele pe 
care le-am cules din surse primare și secundare indică faptul că, într-adevăr, procesele 
de evaluare se desfășoară, dar numai în situația în care sunt implicate constrângeri 
bugetare.  

În studiul provocărilor legate de realizarea unei evaluări eficiente a politicilor de 
educație a adulților la nivelul UE, Comisia Europeană a remarcat în "An in-depth 
analysis of adult learning policies and their effectiveness in Europe" (2015, p.149) 
următoarele: 

 Există dovezi substanțiale cu privire la câteva acțiuni de politică ce s-au dovedit 
a fi eficiente, în special în ceea ce privește creșterea ratelor de participare a 
adulților la învățare. 

 Cu toate acestea, multe dintre aceste politici eficiente nu sunt aplicate în multe 
state membre sau au un domeniu de aplicare limitat. Atunci când aceste tipuri 
de politici sunt în vigoare, rareori au obiective explicite și măsurabile, 
eficacitatea lor este rareori monitorizată în mod sistematic, iar performanța lor 
nu este întotdeauna evaluată.  
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 Totuși, există o bază semnificativă de statistici europene privind învățarea în 
rândul adulților, pentru a îmbunătăți elaborarea, evaluarea și monitorizarea 
acestor politici.  

 Îmbunătățirea dovezilor, în special a celor provenite din monitorizarea 
administrativă a punerii în aplicare a politicilor, ar spori și mai mult capacitatea 
țărilor de a asigura eficacitatea politicilor lor de învățare a adulților. 

Documentul Comisiei Europene intitulat "Către politici mai eficiente de învățare a 
adulților" (2016) sugerează adoptarea a 6 etape pentru politici mai eficiente de învățare 
a adulților: 

1. Creșterea dorinței adulților de a participa și a atitudinii lor pozitive față de 
învățare. 

2. Încurajarea investițiilor angajatorilor în formarea adulților. 
3. Îmbunătățirea accesului la învățare pentru grupurile defavorizate și dificil de 

implicat. 
4. Creșterea relevanței educației adulților pentru toți cei implicați. 
5. Asigurarea calității oportunităților de învățare.  
6. Coordonarea politicii de învățare a adulților la nivel național, regional și local. 

IO2 - Cartografierea impactului, validarea și evaluarea politicilor de educație a adulților 
a identificat faptul că evaluarea educației adulților la nivelul UE este foarte fragmentată 
și nu are definiții și standarde comune. Acest lucru face foarte dificile pentru factorii de 
decizie controlul și evaluarea eficacității politicilor actuale de educație a adulților. Este 
necesară elaborarea de politici clare, coerente și directe. Orice cadru de evaluare a 
AE ar trebui să asigure coerența politicilor între organizații în termeni verticali și 
orizontali. Coerența verticală presupune ca diferitele niveluri de guvernare - național, 
regional și local - să urmărească obiective politice comune și să alinieze sistemele de 
finanțare, acreditare și asigurare a calității. Coerența orizontală presupune că există 
înțelegere și coordonare între domeniile de politică din cadrul administrației naționale, 
regionale sau locale - de exemplu, că Ministerul Educației și Ministerul Muncii 
împărtășesc concepte, procese și rezultate legate de educația adulților. Provocarea 
pentru comunitatea mai largă de învățare a adulților este de a articula obiective și 
indicatori pentru învățarea adulților care să surprindă concepțiile și practicile umaniste 
ale învățării non-formale a adulților. Articularea unei astfel de măsurători ar asigura 
faptul că acest domeniu al învățării adulților nu mai poate fi considerat "invizibil" de 
către stat.   

Multe politici de educație a adulților, la nivel local și regional, nu sunt evaluate în mod 
sistematic. Acest lucru se datorează în parte faptului că factorii de decizie politică nu 
dispun de instrumentele adecvate pentru a face acest lucru.  

În multe țări, educația adulților este văzută ca o Cenușăreasă a politicii, cu 
resurse insuficiente și o lipsă de planificare și coordonare eficientă pe termen 
lung între actorii săi. Lipsa de coerență a politicilor poate avea un impact 
debilitant asupra dezvoltării educației adulților. Coerența politicilor înseamnă 
asigurarea faptului că obiectivele și procesele politice dintr-un domeniu nu le 
contrazic sau le pun în pericol pe cele din alt domeniu. (Mallows, 2018, pp.13-
14)  
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PROVOCĂRI ȘI FACTORI DE STIMULARE ÎNTÂLNIȚI ÎN IO3: TOOLBOX 

 

Conform Raportului OCDE Monitorizarea rezultatelor învățării în cadrul programelor 
de învățare pentru adulți (2019) "...este important să ne amintim că nu tot ceea ce am 
dori să măsurăm poate fi măsurat. De fapt, doar adoptarea mai multor indicatori, 
precum și a diferitelor metode de evaluare poate oferi o imagine clară și exhaustivă 
a impactului și rezultatelor programelor de educație a adulților. În plus, utilizarea unor 
perspective calitative poate fi la fel de importantă pentru a ghida înțelegerea 
rezultatelor, în special în ceea ce privește beneficiile mai largi ale educației adulților". 
Pentru a înțelege beneficiile mai largi ale participării la AE și impactul mai larg și 
neașteptat al acesteia, datele calitative, care declanșează o autoreflecție aprofundată 
și perspective multiple, din partea cursanților și a altor actori, ar putea fi deosebit de 
utile. Datele colectate prin diferite metode și instrumente, cum ar fi chestionarele, 
interviurile semi-structurate, grupurile de discuții, coroborate cu date din surse oficiale, 
cum ar fi datele administrative (de exemplu, statutul de ocupare a unui loc de muncă 
în momentul formării și la cel puțin un an după formare, datele privind serviciile de 
sănătate, veniturile) ar putea oferi o imagine mai realistă asupra utilității unui program.  

Prin urmare, obiectivul nostru în IO3 a fost de a crea un set de instrumente care să 
evalueze politicile de educație a adulților în mod cuprinzător, acoperind toate etapele 
și procesele, acordând o atenție deosebită: 

 coerența obiectivelor și a rezultatelor în raport cu agenda UE pentru educația 
adulților; 

 procesul de creare a programului în sine; 
 incluziunea programelor și concentrarea asupra grupurilor defavorizate și 

vulnerabile; 
 punerea în aplicare a programelor, inclusiv adaptarea acestora la nevoile 

grupului țintă, furnizarea echipamentului necesar și specializarea practicienilor; 
 beneficiile și valoarea adăugată pe care participarea la educația adulților le 

adduce beneficiarilor, în ceea ce privește îmbunătățirea competențelor, a 
capacității de inserție profesională, a integrării sociale și a bunăstării, printre 
altele; 

 dacă evaluarea programului se realizează până la finalizarea acestuia, iar 
rezultatele și concluziile acestei evaluări sunt utilizate pentru a îmbunătăți 
viitoarele politici educaționale. 

Create2Evaluate oferă un set cuprinzător de instrumente dezvoltate special pentru 
evaluarea programelor AE. Creatorii de programe apreciază o selecție mai largă de 
instrumente, astfel încât să îl poată alege pe cel mai potrivit pentru fiecare situație în 
parte. Uneori, acesta poate fi un interviu, alteori un sondaj anonim. Aceste instrumente 
pot umple lacunele actuale și pot contribui la îmbunătățirea politicilor și programelor 
AE. Aceste instrumente pot fi folosite fie de comunitatea educațională și de factorii de 
decizie politică pentru implementarea directă, fie pot constitui o bază solidă pentru 
dezvoltarea unui sistem de evaluare cuprinzător în domeniul EA. 
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În prezent, evaluarea se concentrează în continuare mai mult pe rezultate și este 
realizată ex post - instrumente mai ușor de utilizat care să permită o schimbare de 
orientare ar ajuta procesul și ar încuraja evaluarea continuă și pe durata de viață a 
unui program. În prezent, acest lucru se face, în unele cazuri, pentru programele și 
strategiile mai noi, care nu au încă experiența ciclurilor anterioare de implementare. În 
cazul în care se pot face ajustări din timp sau imediat, acest lucru va îmbunătăți 
considerabil viabilitatea programului și eficacitatea acestuia. Schimbarea atitudinii față 
de evaluare și încurajarea agențiilor de a încorpora diferite puncte de vedere și 
experiențe vor fi benefice pe termen lung pentru sectorul educației adulților. 

Fiecare resursă din ToolBox a fost concepută astfel încât să fie cât mai neutră din 
punct de vedere teritorial, ceea ce contribuie la sporirea potențialului de 
transferabilitate și de replicare. Pe de altă parte, instrumentele furnizate de parteneri 
se doresc a fi în mare măsură operaționale și orientate spre practică, restrânse la ceea 
ce ar putea fi nevoi concrete de evaluare pentru factorii de decizie politică și pentru 
furnizori, de asemenea (care operează la nivel formal, informal și non-formal). 

Crearea instrumentelor a fost o provocare și în același timp o sarcină dificilă, din cauza 
complexității inerente, dar și plină de satisfacții dacă luăm în considerare beneficiile 
potențiale pe care acestea le pot oferi educației adulților și comunității educaționale. 
Principala provocare cu care ne-am confruntat în dezvoltarea instrumentelor a fost 
lipsa de referințe legate de evaluarea programelor educaționale care ar putea servi 
drept punct de plecare pentru educația adulților. Aceeași lipsă de referințe a evidențiat 
relevanța activității noastre.  

Cu toate acestea, elaborarea sondajelor în cadrul proiectului pentru domeniul 2 
Crearea de programe la nivel de politici/ administrație publică a fost simplă. Întrebările 
abordează probleme centrale cu care s-au confruntat mai mulți actori în timpul 
proiectelor anterioare. Am colectat informații de la coordonatorii și managerii de proiect 
implicați în implementarea proiectelor finanțate din surse publice, precum și de la 
agenți guvernamentali nealeși care lucrează pentru ministere și care astfel reprezintă 
finanțatorii. I-am întrebat ce a funcționat bine în trecut și care au fost barierele care au 
împiedicat beneficiarii. A devenit clar că direfrențierea grupurilor-țintă, furnizori și 
sector terțiar, ar oferi informații mai precise, astfel încât am elaborat două sondaje 
adaptate la activitățile fiecărui grup. Sondajele pot fi trimise agenților implicați în 
procesul de formulare a politicilor în scopul colectării de feedback sau pot fi folosite ca 
bază pentru discuții sau conversații în cadrul unor grupuri de discuții. De asemenea, 
acestea pot fi transferate cu ușurință în format digital cu ajutorul unui furnizor preferat 
de sondaje online și pot fi trimise participanților. Instrumentele dezvoltate pentru 
domeniul 2 se completează reciproc, permițând agenției publice care gestionează 
procesul de evaluare să aleagă un format mai potrivit pentru nevoile sale - de la 
sondaje virtuale anonime la conversații directe cu grupuri de discuții.  

Domeniul 6 Continuitatea evaluării programelor și utilizarea rezultatelor acesteia 
pentru a îmbunătăți politicile de educație a adulților este esențială pentru ca evaluarea 
să depășească stadiul de colectare a datelor. Deseori, aici se oprește procesul - uneori 
pentru că nu există un mandat clar de a pune în aplicare schimbări, alteori pentru că 
pur și simplu nu există timp pentru a dezvolta noi strategii. Instrumentele arată 
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utilizatorilor cum să abordeze validarea cu câțiva pași simpli - nu trebuie să începem 
prin a face schimbări majore, ci pas cu pas. Factorii de succes și studiul de caz au rolul 
de a-i motiva pe oameni să înceapă de undeva și să încerce ceva, chiar nu apar 
imediat rezultate spectaculoase. Reușitele mici se pot cumula în timp.  

După ce au dezvoltat și au reunit instrumentele în ToolBox, partenerii au colectat 
feedback de la părțile interesate cu privire la aceste instrumente, prin intermediul unui 
formular simplu cu 5 întrebări deschise. Împreună cu formularul, aceștia au furnizat 
informații de bază despre context, proiect, zonă și informații specifice despre 
instrumente. Profilul părților interesate invitate la pilotare a inclus: factorii de decizie 
politică în domeniul AE (consilii locale, personalul care lucrează pentru autoritățile 
naționale din domeniul educației), furnizorii regionali de servicii publice relevante 
pentru AE (coordonați de Ministerul Culturii), furnizorii de formare în domeniul AE 
(publici și privați). 

Feedback-ul a fost colectat cu privire la următoarele aspecte: 

 Relevanță: Cât de relevant este instrumentul pentru activitatea organizației și 
cât de bine răspunde nevoilor acesteia. 

 Eficacitate: Instrumentul are potențialul de a îmbunătăți activitățile organizației? 
 Impact: Are un impact asupra organizației și în afara acesteia? 
 Inovativitate: Dacă instrumentul este inovator pentru organizație și dacă 

aceasta a mai folosit instrumente similare. 
 Transferabilitate: Ar putea fi instrumentul adaptat pentru alte contexte sau 

utilizat de alte organizații? 

Mai multe răspunsuri au indicat conversații deschise între diverși agenți pentru a 
îmbunătăți calitatea politicilor și programelor; printre exemple se numără grupurile de 
discuții, interviurile structurate și nestructurate, grupurile de lucru etc. Cu toate 
acestea, este greu de găsit standarde calitative pentru sectorul educației ca linii 
directoare, deoarece majoritatea evaluărilor se referă încă la rezultate, nu la procese. 
Partenerii de interviu și-au exprimat, de asemenea, scepticismul față de împovărarea 
conversațiilor cu o abordare prea academică. O avertizare majoră este că o 
standardizare sporită nu îmbunătățește utilitatea rezultatelor, iar agenții ar prefera să 
primească răspunsuri sincere, detaliate și nestructurate, care să ofere informații utile 
pentru acțiune, decât să fie îngreunate de rigoarea academică. 

În timpul interviurilor formale cu părțile interesate și în procesul de compilare a 
feedback-urilor și impresiilor colectate pe parcursul validării programelor de studii 
CREATE2Evaluate, percepția comună care a apărut din ecosistemul atât al factorilor 
de decizie politică, cât și al practicienilor este că, uneori, întregul proces de 
transpunere a politicilor în practică necesită mai mult timp și energie, în special din 
cauza faptului că oamenii nu dispun de cunoștințe, know-how și resurse ușor de 
accesat.  

În timpul etapei de validare, toate părțile interesate și factorii de decizie politică pe care 
i-am contactat și-au exprimat interesul și recunoștința pentru realizarea acestei 
inițiative. Mulți dintre ei au declarat că nu dispun de acest tip de instrumente și că le 
consideră foarte relevante pentru îmbunătățirea politicilor educaționale ale AE. 
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ÎNTREBARE: Vă puteți imagina modul în care cadrul / modelul / resursele inspirate de 
CREATE2Evaluate pot fi încorporate de politicile locale ca parte structurală și integrală 
a implementării și tranziției politicii în strategie? 

 
 

MESAJE-CHEIE PENTRU DIALOGUL POLITIC PRIVIND EVALUAREA 
POLITICILOR DE EDUCAȚIE A ADULȚILOR 

 

Rolul marginal al educației adulților 
În toate țările, educația adulților joacă un rol marginal în comparație cu educația 
formală, printre alte motive, din cauza bugetului limitat disponibil. Statutul defavorizat 
al educației adulților face esențială evaluarea programelor educaționale. O astfel de 
evaluare va determina ce faze ale formulării programelor pot fi îmbunătățite sau 
optimizate și va permite alocarea mai eficientă a resurselor limitate. 

Beneficiarii educației adulților au circumstanțe și nevoi (economice, sociale, vitale) 
care sunt diferite de cele ale altor grupuri țintă ale programelor de formare. Prin urmare, 
aceștia au nevoie de programe educaționale adaptate în mod specific la realitatea lor, 
iar aceste programe trebuie să fie evaluate în mod corespunzător pentru a le detecta 
punctele slabe și a le îmbunătăți de la an la an. 

În cele mai multe cazuri, cele trei competențe de bază (citire, scriere și calcul) nu sunt 
abordate direct în cadrul programelor. Pe de altă parte, se acordă o mai mare atenție 
EFP și competențelor legate de muncă în vederea ocupării unui loc de muncă și a 
(re)integrării pe piața forței de muncă - ceea ce, în sine, nu este un rezultat negativ, ci 
este doar un indiciu al decalajului dintre nivelul politicilor și cel al practicilor. AE, ca 
element de politică, se suprapune cu alte domenii de politică (social, VET, educație, 
ocuparea forței de muncă, educație liberală, participare civică etc.), ceea ce face ca 
factorii de decizie politică locali să aibă dificultăți în a "înțelege" conceptul de AE, în 
ciuda dimensiunii societății în curs de îmbătrânire și a învățării pe tot parcursul vieții. 

 "distanța" percepută între diferitele niveluri de politici în ceea ce privește modul 
în care este considerată și percepută AE (de exemplu, Cedefop și strategiile UE 
menționează în mod clar AE, dar cu cât se coboară mai jos în straturile de 
politici, cu atât conceptul devine mai neclar, adică distanța dintre Bruxelles și 
autoritățile locale în ceea ce privește ceea ce este AE și ceea ce face 
aceasta). AE nu este percepută ca un element de politică de sine stătător. 
 

 
Lobby mai puternic 
Dovezile rezultate din analiză sugerează că programele AE la nivel local sunt prea 
dependente de ciclul oportunităților de finanțare ale UE (atât centralizate, cât și 
gestionate la nivelul administrației locale). Acest lucru indică faptul că multe dintre 
sistemele naționale de educație antreprenorială nu sunt autonome din punct de vedere 
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"financiar" și nu își pot diversifica în mod corespunzător oferta de formare către grupuri-
țintă care ar fi dispuse să plătească pentru noi oportunități de consolidare a 
capacităților (de exemplu, antreprenorii consacrați). 

Finanțarea este un punct de dispută continuă. Deși există o finanțare de bază în 
majoritatea landurilor germane, sumele nu sunt în niciun caz suficiente pentru a 
menține furnizorii pe linia de plutire, iar presiunea de a accesa în mod constant proiecte 
consumă resurse (în special forță de muncă) de la activitățile obișnuite, care sunt la fel 
de importante.  

Finanțarea precară a sectorului se reflectă în salariile mici ale personalului permanent, 
precum și ale formatorilor independenți, pe care acesta se bazează în mare măsură. 
În anii următori se va produce o schimbare de generații în rândul personalului, iar 
natura relativ neatractivă a pieței forței de muncă în domeniul educației alternative îi 
face deja pe mulți furnizori să se teamă că nu vor găsi personal calificat.  

Oportunitățile de finanțare sunt adesea strict reglementate și legate de obiective foarte 
specifice - ceea ce nu răspunde unei anumite crize sau nu urmează o tendință se 
pierde. Cu toate acestea, finanțarea continuă este extrem de importantă pentru a 
menține pe masă subiecte care sunt mai puțin "fierbinți", dar care acoperă elementele 
de bază esențiale. O abordare sustenabilă a educației urmărește să construiască o 
expertiză de durată și structuri puternice, mai degrabă decât să îi facă pe furnizori să 
alerge în mod constant după proiecte noi, în detrimentul condițiilor de muncă și al 
angajamentului profesional.  

Chiar dacă sectorul AE a fost principalul „cal de bătaie” în eforturile de integrare din 
anii precedenți, acesta nu beneficiază de atenția și grija generală pe care o merită din 
partea autorităților. Este nevoie de un lobby mai puternic pentru a obține o 
recunoaștere deschisă a rolului crucial jucat de AE în facilitarea dezvoltării constante 
a unei societăți puternice, democratice și autonome - recunoaștere care ar trebui să ia 
forma unui cadru juridic puternic, a unei stabilități financiare și a unei securități a 
locurilor de muncă. 

Crearea și actualizarea unui temei juridic 
Legile care guvernează sectorul educației pentru adulți finanțat din fonduri publice 
oferă populației un sentiment de siguranță, știind că educația și perfecționarea lor 
merită investiția și sprijinul. Cu toate acestea, legile și regulamentele trebuie să fie 
actualizate în mod regulat pentru a reflecta nevoile în schimbare ale societății. De 
exemplu, Cartea albă a Irlandei privind educația adulților - Învățare pentru viață (2000) 
este veche de douăzeci și doi de ani și nu a făcut obiectul unei revizuiri serioase a 
punerii în aplicare în anii care au trecut de atunci. 

Cu excepția orașului Hamburg, toate landurile germane au legi sau acte legislative 
privind educația adulților, care garantează populației dreptul la educație suplimentară 
în afara sistemului școlar (gratuit). Odată cu acest drept vine și dreptul la finanțare 
publică pentru furnizorii care îndeplinesc criteriile. Deși această finanțare nu acoperă 
nici pe departe costurile unei organizații furnizoare, este un venit fiabil (acoperind între 
15 și 20%, în funcție de organizație), existând, de asemenea, ajutoare publice, după 
cum a demonstrat criza Covid-19. În timp ce sectorul educației adulților a fost lovit 
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foarte puternic, statele federale au fost în măsură să acorde ajutoare de urgență 
furnizorilor eligibili. 

 

Dezvoltarea măsurării calitative a impactului - Indicatori de performanță și 
metode de evaluare adecvate 
În cazul în care evaluarea/gestionarea calității nu reprezintă o cerință specifică (cum 
este adesea cazul programelor finanțate de UE, dar nu atât de mult în cazul celor 
regionale sau locale), programele sunt adesea create în continuare în viduri relative. 
Experții juridici compun regulamente care pot fi revizuite de colegi, dar rareori de 
reprezentanți ai practicii. Deschiderea procesului de formulare va face ca acesta să fie 
mai lung și găsirea unui limbaj comun între administrație și practică poate fi o 
provocare; cu toate acestea, va crea, de asemenea, programe mai bogate și mai 
eficiente, care răspund mai bine la realitate. 

Quality and Qualifications Ireland (QQI) este agenția de stat independentă 
responsabilă de promovarea calității și a responsabilității în domeniul educației și 
formării profesionale în Irlanda. Monitorizarea continuă și revizuirea periodică a unui 
program sunt folosite ca o oportunitate de a evalua programul respectiv, beneficiind 
de experiența de livrare a programului, încorporând feedback-ul din partea 
personalului și a cursanților. Astfel de dovezi se reflectă în datele privind înscrierea 
cursanților și rata de finalizare a programului; feedback-ul cursanților, al profesorilor, 
al formatorilor, al angajatorilor și/sau al industriei și evaluările centrelor AE ale 
programului sunt ghidate de manualul de monitorizare și revizuire a programului QQI. 
Revizuirea programului se desfășoară în trei etape:  

Faza 1 - autoevaluare,  
Faza 2 - evaluare externă și raportare,  
Faza 3 - revalidarea.   
Cu toate acestea, s-a observat în interviurile din timpul etapei de pilotare că, dacă un 
practician nu este familiarizat cu limbajul și semnificațiile procesului de monitorizare și 
revizuire a programului, atunci este pierdut. 

Abordarea în trei etape: evaluare > adaptare > validare nu este suficient de eficientă 
în ceea ce privește punerea în aplicare. Multe programe de formare se bazează pe 
programe de studii generice, care nu se află în centrul recomandării Consiliului. Acest 
lucru pune sub semnul întrebării ideea în cazul în care ghidul de adaptare este pus în 
practică. 

Există mulți factori care par a fi importanți în elaborarea unei politici eficiente și 
coerente. Cu toate acestea, mai presus de toate, cooperarea eficientă între 
toate părțile interesate este esențială și, pentru ca acest lucru să se întâmple, 
părțile interesate trebuie să aibă o imagine clară cu privire la propriile 
responsabilități și la ceea ce au de câștigat, iar între ele trebuie să existe 
încredere (Mallows, 2018, p.15). 

 Bucla de feedback între "evaluare" și definirea de noi politici este fragmentată 
și nu este liniară.  
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 În contextul AE, evaluarea este mai frecventă la nivel de practică decât la nivel 
de politică: de exemplu, intervențiile și programele de AE sunt întotdeauna 
evaluate, dar nu și politicile care stau la baza acestor programe de AE. 

 

Abordarea comunității de practică pentru asigurarea calității 
În prezent, experți din organizații din sectorul terțiar (de exemplu, universități) sunt luați 
în considerare pentru consultări, ceea ce reprezintă un semn bun în direcția unei 
abordări politice din ce în ce mai deschise. Cu toate acestea, aceste perspective pot fi 
încă academice și depind de faptul că acești actori au rețele puternice și diverse. Deși 
această contribuție nu ar trebui evitată, următorul pas ar trebui să fie o plasă mai largă 
și să includă expertiza "bazei" (furnizori, formatori, cursanți, ...). Includerea vocii 
organizațiilor de training și chiar a cursanților ar fi o modalitate de a ancora mai bine 
programele în practica de zi cu zi a punerii în aplicare. În plus, aceasta va facilita, de 
asemenea, luarea de perspective în rândul tuturor agenților implicați - nu doar din 
partea factorilor de decizie politică și a administratorilor, ci și a furnizorilor; dobândirea 
unei înțelegeri mai profunde a perspectivelor, speranțelor și provocărilor celorlalți va 
servi la crearea unei comunități mai puternice în sectorul educației extrașcolare.  

În Irlanda, o rețea extinsă de furnizori de educație comunitară lucrează în parteneriat 
cu ETB-urile, folosindu-se de raza de acțiune și de conectivitatea lor locală pentru a 
dezvolta proiecte de învățare care să răspundă nevoilor locale și să își 
împuternicească elevii și comunitățile. Cu toate acestea, abordările privind educația 
comunitară în cadrul ETB-urilor sunt inconsecvente, ceea ce înseamnă că nivelul și 
orientarea finanțării diferă substanțial de la o regiune la alta. Deși punctul forte al 
educației comunitare trebuie să rămână o abordare "de la bază", este necesar să se 
asigure că există un sprijin general pentru ideile și proiectele bune în întregul sistem și 
că toate comunitățile beneficiază în același mod de sprijin financiar și de altă natură, 
indiferent de locul în care se află.  

S-a ratat ocazia de a integra multe dintre proiectele puternice și inovatoare de învățare 
la nivelul comunității care există deja. Tehnologia oferă, de asemenea, un potențial 
semnificativ de a se baza pe educația adulților și pe educația comunitară și de a lărgi 
accesul la grupurile cele mai marginalizate, în special la cei din zonele rurale care nu 
se pot deplasa la principalele colegii FET sau HE din zonele urbane sau care sunt 
împiedicați să își părăsească locuințele din cauza obligațiilor de îngrijire sau a altor 
circumstanțe.  Exploatarea tehnologiilor digitale ar putea, cu siguranță, să aducă 
beneficii furnizorilor de educație educațională în ceea ce privește atingerea publicului 
lor (potențial), însă o cantitate covârșitoare de date confirmă întârzierea generală a 
instituțiilor de educație a adulților în adoptarea unor strategii de digitalizare pe termen 
lung. În comparație cu alte medii educaționale, educația extrașcolară și învățământul 
profesional și tehnic par a fi cele mai în urmă: sunt necesare măsuri urgente, atât în 
ceea ce privește infrastructurile disponibile, cât și în ceea ce privește competențele 
digitale ale formatorilor. Comisia Europeană pune la dispoziție numeroase resurse (a 
se vedea, de exemplu, DigComp 2.2, DigCompORG și DigComp EDU), dar, din nou, 
aceste oportunități par să se piardă în tranziția de la nivel macro la nivel micro.  
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Prin urmare, SOLAS, ETB, furnizorii de educație comunitară, cursanții și alte părți 
interesate relevante (de exemplu, Departamentul de învățământ superior și postliceal, 
Cercetare, Inovare și Știință, Departamentul de Dezvoltare Rurală și Comunitară, 
Pobal, Aontas și The Wheel) ar trebui să elaboreze un cadru de educație comunitară 
pentru a asigura o abordare mai coerentă. (Irlanda, 2020)  

Ideea creării unor organisme consultative (formate din experți, părți interesate și, 
bineînțeles, din cursanți) care să consilieze factorii de decizie politică cu privire la 
fezabilitatea programelor de politici a câștigat influență în ultimii ani - consultarea 
grupurilor care vor pune în aplicare măsurile și a celor care ar trebui să beneficieze de 
ele din timp va îmbunătăți șansele ca programele să aibă succes, să fie adoptate și să 
aibă un impact real asupra vieții oamenilor. Această abordare ar trebui să primească 
mai multă atenție ca modalitate de implicare a societății civile în procese care, în caz 
contrar, pot fi dominate de experți; trecerea la co-crearea experienței de învățare nu 
ar trebui să înceapă în sala de clasă, ci mult mai devreme, în etapa de inițiere a 
programului.  

 

Vocea formabilului, călătoria formabilului 
Conceptul de ”parcurs al elevului”, în fiecare punct de interacțiune cu sistemul, ajută 
la asigurarea coerenței politicilor. În prezent, se omite faptul că vocea cursantului are 
un rol central în elaborarea politicii și a ofertei de educație a adulților. 

Punerea vocii cursantului în centrul procesului de revizuire a politicilor se poate dovedi 
un process dificul, din cauza caracterului tranzitoriu al acestuia. Implicarea cursanților 
poate fi, de asemenea, o provocare. AONTAS, organizația națională de învățare a 
adulților din Irlanda, este un factor cheie pentru a se asigura că vocea cursanților este 
articulată și auzită de factorii de decizie politică. În cadrul AONTAS, Rețeaua de 
implicare comunitară reprezintă 100 de furnizori gestionați în mod independent care 
lucrează în colaborare, făcând schimb de informații și resurse și implicându-se în 
dezvoltarea profesională. AONTAS (2019) recomandă ca guvernul să abordeze 
necesitatea de a crea un sistem recunoscut și acceptat de măsurare a rezultatelor 
educației non-formale, în special a educației comunitare în Irlanda.  Planul lor strategic 
pentru 2019-2022 se va concentra pe:  

1. Vocea cursantului pentru acțiune: Crearea unei societăți incluzive de 
învățare pe tot parcursul vieții  
2. Un sector educațional comunitar înfloritor  
3. Învățarea pe tot parcursul vieții pentru durabilitate  

Marea eterogenitate a (viitorilor) cursanți care beneficiază de programele de educație 
de specialitate reprezintă cu siguranță un indicator al capacității de reacție a acestor 
ecosisteme la numeroasele nevoi care apar în societate. Punctele de vedere din 
literatura de specialitate și din practică confirmă faptul că tema Diversității, echității și 
incluziunii (DEI) este într-adevăr extrem de actuală și relevantă. În același timp, 
această eterogenitate este cea care adaugă noi straturi de complexitate discuțiilor 
purtate de partenerii CREATE2Evaluate. În conformitate cu o perspectivă centrată pe 
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formabil, oferta educațională nu poate ignora vârsta, sexul și mediul socio-cultural al 
țintelor:  
 Migranți minori 
 A doua generație de migranți 
 La vârsta școlară 
 La vârsta adultă 
 Femei 
 Adulți necalificați 
 Refugiați 
 Persoane cu dizabilități 
 Persoanele care trăiesc în zone defavorizate și în zonele rurale 
Dovezile din contextul italian, coroborate cu rezultatele prezentate la nivel de proiect, 
par să confirme faptul că, odată pusă în practică, identitatea de diversitate și incluziune 
(D&I) nu mai este respectată. Raționamentul nu este ușor de evaluat, dar cel mai 
probabil se datorează lipsei unei culturi organizaționale care să identifice instituția sa 
și persoanele care participă la aceasta ca fiind co-lideri ai paradigmelor DEI. 

Lipsa unei misiuni orientate pe termen lung pare, de asemenea, să aibă un impact 
negativ asupra potențialului de extindere a ofertei de educație și formare profesională: 
deși datele par să confirme că, în cele din urmă, tot mai mulți cetățeni accesează 
servicii de formare și educație, rata de participare este încă foarte scăzută în rândul 
acelor grupuri și grupuri demografice care ar avea cea mai mare nevoie de acestea. 
Un motiv univoc pentru acest lucru nu este ușor de luat în considerare, dar ar putea fi 
legat de faptul că: 

 gama de oferte de formare și educație este încă relativ stagnantă - crește în 
număr, dar nu și în natură, nereușind, la rândul său, să implice și să atragă 
interesul unor cohorte întregi de potențiale ținte  

 participanții la rețeaua națională a furnizorilor de servicii de educație a adulților 
sunt tentați să funcționeze independent unii de alții, cu un interes scăzut pentru 
crearea de rețele și pentru realizarea unor inițiative de amploare.  

 marketingul și PR-ul sunt încă legate de mijloacele tradiționale, ceea ce pare a 
fi o reacție redusă la paradigmele și limbajele de comunicare ale noilor media. 

Inițiativele de educație a adulților nu sunt atractive. Datele sugerează că potențialii 
beneficiari ai programelor de învățare pentru adulți nu sunt motivați/interesați să se 
implice. Acest lucru ar putea fi, în realitate, o problemă legată de modul în care 
inițiativele de educație de adulți sunt comercializate și promovate la nivel național și 
local, de modul în care operatorii de educație de adulți își selectează grupurile de 
referință, proiectează, structurează și pun în aplicare planurile de comunicare și de 
modul în care reușesc să transmită valoarea adăugată a inițiativelor de educație de 
adulți. 

 
Fragmentare 
O mare parte din evaluarea calitativă se realizează în centrele de formare, iar datele 
valoroase ce rezultă rămân îngropate acolo. Acest lucru pare să se datoreze în parte 
lipsei unui cadru centralizat și sistematic, precum și a oportunităților de analiză globală.  
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Există o lipsă evidentă de evaluare a politicilor de educație a adulților în toate țările 
partenere. Sistemul actual de evaluare are un impact asupra capacității factorilor de 
decizie politică de a dezvolta politici coerente în sectorul educației adulților și al 
învățării pe tot parcursul vieții și este problematic. OCDE recomandă consolidarea 
coordonării și coerenței politicilor. 

Bucla de feedback dintre evaluare și elaborarea politicilor pare să fie neconectată și 
nealiniată. Acest lucru se poate datora unei culturi care stă la baza elaborării politicilor 
sau lipsei de informații comune despre ciclul și procesele de elaborare a politicilor. 
Astfel, evaluarea la nivel de program / la nivelul consiliilor de educație și formare 
profesională (ETB) se desfășoară ca o procedură de reglementare, mai degrabă decât 
ca o iluminare cu privire la modul în care se pot elabora politici mai bune, imaginative 
și creative. Este posibil ca sistemele să nu comunice între ele. Este posibil să existe o 
deconectare între organizațiile furnizoare și factorii de decizie politică, adică guvernul. 
De exemplu, în Irlanda, elaborarea de politici în domeniul educației adulților se 
realizează prin intermediul a patru organisme statutare: SOLAS; Departamentul pentru 
Educație și Știință; Departamentul pentru Cercetare, Inovare și Știință în domeniul 
învățământului superior și Consiliul de acordare a premiilor pentru educație și formare 
profesională/Calitate și calificări din Irlanda sunt toate responsabile pentru elaborarea 
de politici în domeniul educației adulților.  

Datele recente furnizate de EUROSTAT oferă imaginea unui ecosistem european de 
educație și formare profesională destul de stagnant, foarte fragmentat și 
autoreferențial față de contextele locale. În general, am observat că perspectivele 
naționale în materie de educație și formare profesională par să se îndepărteze de ceea 
ce ar trebui să fie o "abordare europeană" a educației și formării profesionale și a 
învățământului de lungă durată. (Eurostat, 2022)  
 Fragmentarea ciclului de politici și abordările diferite variază nu numai între 

statele membre, ci și din punct de vedere geografic în cadrul statelor membre, 
la nivel local. 

 

PERSPECTIVĂ 
Conceptul însuși de evaluare, așa cum este abordat în cadrul proiectului CREATE2, 
este foarte complex pentru a fi discutat în cadrul acestui cadru de analiză al UE. Acest 
lucru ar necesita din partea instituțiilor UE furnizarea - atât la nivel de politici, cât și la 
nivel de practică - a unui model standardizat la care toate părțile interesate implicate 
să se poată referi în examinarea programelor și politicilor lor de AE. Pe de altă parte, 
stabilirea unui astfel de cadru ar fi extrem de controversată și nepractică:  

 controversată, deoarece, prin concepție, intră în conflict cu marea diversitate și 
marea eterogenitate a societăților și culturilor din UE; 

 nepractică, deoarece ar impune o abordare de tip "o soluție unică pentru toate" 
și ar contrazice flexibilitatea de care au nevoie factorii de decizie politică locali 
pentru a răspunde nevoilor socio-economice specifice observate pe teritoriile 
lor. 
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ÎNTREBARE: Ce înseamnă pentru dumneavoastră evaluarea politicilor AE? Aveți 
nevoie de un model standardizat la care să puteți face referire în caz de nevoie? 

Evaluarea în sectorul AE este încă un model disparat - uneori finanțarea vine cu cerințe 
stricte de evaluare, alteori agențiile guvernamentale nu au nici interesul, nici resursele 
umane pentru a desfășura activități. În cazul în care are loc o evaluare, aceasta se 
concentrează adesea pe rezultate, în loc să se axeze pe procesele de creare în 
cadrul programelor de politici de educație a adulților. Colectarea de informații precum 
numărul de participanți și orele de formare este ușor de realizat, însă nu are nicio 
legătură cu calitatea programelor. Numărul scăzut de participanți nu indică un interes 
scăzut sau o nevoie scăzută de formare, ci poate avea o multitudine de motive diferite. 
Pentru a ajunge la aceste motive, evaluarea trebuie să se concentreze pe alte aspecte, 
iar cu cât experții "de pe teren" pot fi implicați mai devreme, în faza de început, cu atât 
programele vor răspunde mai bine la nevoile reale.  

 În cadrul ciclului de politici, faza de "evaluare" este rareori recunoscută, 
abordată și apreciată. Elaborarea politicilor este mai degrabă interesată de faza 
de intrare, de etapa de dezvoltare și de rezultate decât de evaluare. 

 Orice evaluare în cadrul politicilor AE se concentrează mai degrabă pe 
aspectele bugetare (de exemplu, alocări, niveluri de cheltuieli, eficiență 
bugetară) decât pe "impactul" asupra utilizatorilor.  

 

Statele membre sunt puternic încurajate să fie "creative" în formularea politicilor, ceea 
ce înseamnă că factorii de decizie politică națională ar trebui să adapteze și să își 
perfecționeze politicile pe baza nevoilor și a lacunelor de competențe care sunt 
deosebit de relevante pe teritoriul lor. În ceea ce privește problema controlului calității 
în domeniul învățării în rândul adulților, se pare că preponderența percepută a 
programelor de calitate slabă și lipsa de cunoaștere a rezultatelor programelor pot 
avea ca rezultat investiții și o participare scăzute. Acest lucru ilustrează nevoia de 
asigurare a calității și de evaluare a programelor ca parte integrantă a sistemelor de 
învățare a adulților. (OCDE, 2005)  

Dovezile colectate de parteneri par să confirme faptul că, în lipsa unor orientări politice 
clare, a unor parametri și a unor referințe asociate cu DEI, managerii de programe sunt 
lăsați într-o zonă de umbră care nu oferă niciun stimulent pentru a fi susținuți și sprijiniți 
în continuare. Consolidarea la nivel practic a strategiilor de evaluare structurată este 
esențială pentru a informa mai bine procesul de formulare a politicilor cu privire la 
domeniile/nevoile de formare care ar trebui abordate de către serviciile de AE și LLL.  

Cadrul de politică AE ar trebui să faciliteze pentru furnizorii de AE:  

1. Eliminarea tuturor barierelor din calea serviciilor de formare și a oportunităților 
de consolidare a capacităților 

2. Experimentarea și crearea de noi programe/metodologii de formare care să fie 
atât flexibile, centrate pe cursant, cât și stimulative și atractive pentru personalul 
de formare. 
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3. Furnizarea de aptitudini / competențe / cunoștințe de înaltă calificare, care să 
fie în concordanță cu cererea de pe piață și cu așteptările pieței muncii / 
angajatorilor 

4. Co-dezvoltarea și co-crearea de parcursuri de programe de studii 
transdisciplinare care să asigure participarea societății civile, a instituțiilor de 
învățământ superior și a reprezentanților sectorului privat. 

5. Promovarea formelor hibride de formare, care să coincidă orele de curs cu cele 
de învățare la locul de muncă 

6. Menținerea rolului de agenți-cheie în promovarea solidarității și incluziunii 

ÎNTREBARE: 

Ce altceva poate fi facilitat cu ajutorul unui astfel de cadru? 

De asemenea, se înțelege că grupurile de interes și părțile interesate propuse pentru 
valorificarea la nivel național a oportunităților de educație și formare profesională ar 
trebui să fie responsabile și de promovarea și integrarea oportunităților de finanțare 
pentru educație și formare - în special pentru cele de origine europeană, cum ar fi 
programul Erasmus+, Corpul european de solidaritate, INTERREG etc. Unele dintre 
componentele și acțiuni, sau, în unele cazuri, întregul program, vizează în mod specific 
îmbunătățirea cadrelor existente de elaborare a politicilor, a oportunităților de educație 
și formare pentru toți, a dezvoltării sociale și a capacității de inserție profesională. 
Participarea autorităților publice locale la experiența internațională de consolidare a 
capacităților promovată și (co)finanțată de instituțiile UE ar ajuta factorii de decizie 
politică din regiunile izolate ale UE să intre în contact cu o întreagă cohortă de 
persoane (colegi, consultanți, experți etc.) și i-ar ajuta să evalueze / experimenteze 
validarea bunelor practici, a studiilor de caz, a lecțiilor învățate. 

Aspectele de politică menționate mai sus privind fragmentarea, dezvoltarea unei 
măsurători calitative a impactului - indicatori de performanță și metode de evaluare 
adecvate, abordarea comunității de practică, călătoria cursantului, vocea cursantului 
ar trebui să stimuleze interesul în continuare pentru acest subiect, fiind în același timp 
percepute ca fiind atât de relevante și benefice de către părțile interesate și grupurile 
de interes intervievate și consultate pe parcursul procesului. CREATE2Evaluate a 
dovedit că există într-adevăr un decalaj pe care părțile interesate doresc să îl vadă 
acoperit, precum și oportunități neexploatate pentru o și mai mare eficiență, eficacitate 
și receptivitate a procesului de elaborare a politicilor locale la provocările societale 
locale.  
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