REFERAT

Programul - educaţia adulţilor
DE CE? Lumea în care trãim, pe care ne-o amintim şi pe care ne-o imaginãm este lumea
dominatã de adulţi.
Definiţia empiricã a adultului: un individ cu vârsta de peste 20 de ani care ştie ce vrea, ştie o
meserie, îşi asumã responsabilitãţi, are rãspunsuri la întrebãri, înţelege rostul existenţei, respectã regulile
sau dacã nu respectã regulile ştie de ce, are familie, are copii, votezã, face revoluţie, iese în stradã.
Lumea acestor adulţi este stabilã, fixatã în repere solide şi copiii sunt crescuţi pentru ca sã devinã
adulţi de ceeaşi calitate ca şi pãrinţii lor.
Împãrtãşim, ca adulţi, câteva poveşti majore, poveşti care stabilesc adevãrul aşa cum TREBUIE SÃ FIE.
Figuri legendare populeazã universul exprimat prin producţiile de succes comercial ale
diverselor forme de artã, film, muzicã, dans: bãrbatul-om-de-stat-stâlpul-unei-familii-perfecte-caremerge-în-fiecare-duminicã-la-bisericã, femeia-mamã-gospodinã-soţie-perfectã-care-stã-alãturi-de-soţulei-şi-se-sacrificã-pentru-copii, omul-de-afaceri-care-a-câştigat-averea-prin-muncã-institã
, bãrbatul-singur-în-slujba-justiţiei-care-îşi-dã-viaţa-pentru-concetãţeni, generalul-necruţãtor-cuduşmanul-care-iubeşte-animalele-şi-copiii, femeia-director-de-firmã-mamã-de-familie-şi-soţie-devotatã,
omul-bogat-care-a-fost-sãrac-şi-care-este-cinstit-şi-fericit. Aceste legende sunt adaptãri contemporane
ale eroilor adulţi de altã datã şi noi astãzi nu SUNTEM adulţi ci, mai degrabã JUCÃM ROLURI de
adulţi. Sau este de datoria noastrã sã le jucãm şi nu ştim când şi dacã ne ridicãm la standardele de
calitate impuse de poveşti. Ceea ce înseamnã cã ar putea fi o diferen
ţã între CEEA CE SUNTEM şi CEEA CE PRETINDEM FAŢÃ DE ALŢII CÃ SUNTEM.
În spatele rolului de adult fiecare dintre noi ştie cã se aflã o multitudine de lucruri surprinzãtoare
care nu au nimic de-a face cu ceea ce TREBUIE sã faci şi care-ţi amãrãsc existenţa. Întrebãri de tipul:
cine face regulile, cine impune valorile, de unde ştim ce e bine şi ce e rãu, unde ne ascundem când nu
mai putem face faţã, cine ne va pedepsi, şi cel care ne va pedepsi este într-adevãr mai bun decât noi?
Existã o
şcoalã unde înveţi sã fii adult şi pânã la ce vârstã poţi urma cursurile acelei şcoli?
DEFINIŢIE Educaţia pentru adulţi este formativã, continuã şi paralelã cu alte forme de educa
ţie informativã. Are ca scop perfecţionarea abilitãţilor existente şi/sau dobândirea altora noi precum şi
asimilarea unor sisteme de valori care s-au dovedit performante social şi punerea lor în practicã. Angaja
rea în procesul de educaţie se face numaila cererea persoanei sau a grupului.
SCOP Înşuşirea de cãtre adulţi a unor cunoştinţe legate de sistemul de valori promovat de
societãţile democratice, stimularea dezvoltãrii personale continue şi conştiente şi formarea unor abilitãţi
sociale noi care sã facã legãtura armonioasã între sistemul de valori democratice şi valorile personale
dezvoltate de-a lungul procesului de educaţie.
OBIECTIVE
1. informarea cât mai corectã şi mai amplã asupra drepturilor omului în general, asupra drepturilor
diverselor categorii de membri ai societãţii şi asupra valorilor fundamentale promovate de societãţile
democratice.
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2. practicarea unor modele democratice de relaţionare socialã.
3. adaptarea tehnicilor de educaţie a adulţilor importate din alte ţãri cu tradiţie democraticã.
ARII DE PROBLEME .
ADULŢII AU ÎNTOTDEAUNA DREPTATE
Este foarte greu sã predai adulţilor comportamente noi, moralã, eticã şi norme de relaţionare
socialã. Cu alte cuvinte este foarte greu sã-i formezi altfel decât cum au fost formaţi. Adulţii care sunt
angajaţi în relaţii de familie şi au copii nu mai sunt foarte permeabili la educaţie. Ei au rezolvat
probleme cruciale de existenţã cãci au asigurat supravieţuirea lor şi a altor persoane care depind de ei şi
cred cu fermitate cã soluţiile lor de viaţã, valorile lor, ce e bine sã se facã şi ce nu, convingerile lor
fundamentale, sunt
foarte bune, imbatabile. Ei ştiu ce e realitatea pentru cã au experienţã, au vãzut cum e în practicã, aşa cã
nu-i mai poţi duce cu teorii şi mai ales cu teorii aduse din ţãri strãine.
Adulţii care au funcţii publice şi/sau de conducere cu atât mai mult au convingerea cã realitatea
este aşa cum spun ei cã este şi sunt de acord cu faptul ca alţii sã se schimbe conform credinţelor lor dar
nu sunt de acord ca ei sã se schimbe conform credinţelor altora. Adulţii profesori, care deci au funcţia de
educator şi responsabilitatea de a forma alţi adulţi sunt în cea mai mare mãsurã rezistenţi la procese de
formare întrucât a le accepta şi a se implica ar însemna sã accepte cã ceea ce predau ei tinerilor şi
copiilor - adicã viitorilor adulţi - nu este informaţie validã. Ei sunt formaţi şi sunt pietre de hotar în
educaţia altora, şi pentru ei este acceptabil doar sã fie implicaţi în programe de informare la cel mai înalt
nivel, singurul la care ar fi de înţeles sã nu fie încã pregãtiţi.
Aceastã rezervã este normalã deoarece orice adult cu responsabilitatea propriei sale existenţe şi a
altora are nevoie de valori ferme pentru ca sã poatã supravieţui şi o valoare vitalã este aceea a statutului
în grup.
CU TOATE CÃ
Cu toate cã nu ne-am propus sã scriem în aceste pagini concluziile experienţei noastre de 5 ani
de lucru în programe de asistare, promovare şi educaţie pentru drepturile omului, facem aici o excepţie
de la regulã întrucât considerãm cã rezistenţa adulţilor din România la modele alternative de existenţã
este nu doar îngrijorãtoare ci periculoasã. A nu accepta cã se poate şi altfel decât ştii tu este periculos
pentru un popor a cãrui istorie de ultimi 80 de ani a înregistrat trei opţiuni pentru dictaturã.
Oricât de logicã ar fi în context aceastã opţiune. Precizãm cã aceste consideraţii dure şi triste
despre rezistenţa la educaţie formativã a adulţilor se bazeazã pe experienţa de a fi fost în repetate rânduri
refuzaţi de cãtre profesorii din sistemul de învãţãmânt din România, indiferent de c.v.-ul şi prestigiul
profesorului strãin pe care îlaveam invitat în program. Înainte de a refuza celelalte variante, trebuie sã te
informezi şi sã înţelegi în ce constau celelalte variante.
EDUCAŢIA NE-INSTITUŢIONALIZATÃ
Orice formã de educaţie care nu are profesori-la-catedrã, teme şi penalitãţi pentru ne-efectuarea
temelor, note şi premii pentru notele cele mai mari, este o formã de educaţie foarte greu de practicat
deoarece presupune o pre-existentã disciplinã interioarã, disciplinã a lucrului cu sine, disciplinã a felului
de a munci şi seriozitate în faţa responsabilitãţilor. De aceea în programele de educaţie a adulţilor este
recomandabil ca beneficiul personal sã fie foarte clar şi sã justifice efortul de implicare solicitat.

EDUCAŢIA ŞI OPINIA PUBLICÃ
Mecanismul democraţiei se bazeazã pe principiul majoritãţii. Este adoptat ca regulã ceea ce este
preferat de cei mai mulţi. Pe aceastã cale vedem cum uneori se impun dictaturi, atitudini extremiste,
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rasism, xenofobie, naţionalism. Democraţia gãseşte inacceptabilã manipularea. Cea mai mare
responsabilitate în
aceastã linie de dezvoltare de situaţii revine mass-media. Existã modalitãţi de a prezenta ca acceptabil
inacceptabilul sau ca revoltãtor normalul. Care suntcãile de apãrare ale cetãţeanului în faţa acestei
manipulãri?
Cum poţi alege un set de valori? Cum poţi sã spui cã eşti responsabil pentru ceea ce alegi?
Manualele unice verificate deoameni de partid ne-au obişnuit cu ideea cã existã un singur adevãr.
Realitatea este alcãtuitã din adevãruri multiple şi este sarcina fiecãruia dintre noi sã gãseascã modalitãţi
de a alege adevãrul compatibil cu timpul, locul şi nevoia concrete într-un moment dat.
Dar este datoria instituţiilor statului: şcoalã, instituţii culturale, este datoria mass-media
şi este datoria personalitãţilor naţionale sã asigure în mod egal accesul tutror cetãţenilor la informaţia
corectã şi ne-trunchiatã.
1. PROGRAMUL DE ASISTENŢÃ PENTRU REINTEGRAREA SOCIALÃ A FEMEILOR
AFLATEÎN DETENŢIE ŞI DUPÃ LIBERARE, 1995 - 1996 - 1997
Obiectivele activitãţii au fost:
a. asistarea femeilor şi minorelor pe durata arestului preventiv şi a detenţiei în penitenciar;
b. facilitarea reintegrãrii sociale dupã eliberare.
Activitãţi desfãşurate: consiliere socialã, asistenţã medicalã, consiliere psihologicã, sprijin în gãsirea unu
i loc de muncã, co nsilierea familiilor.
2. CUTIA PANDOREI - CENTRU DE ZI ÎN PITEŞTI, 1998 - 1999
Proiectul constã în organizarea în Piteşti a unui centru de asistenţã pentru femeile victimizate şi a unui
pachet de programe de educaţie în mass-media şi direct cãtre beneficiari folosind metode clasice
(pedagogice) şi alternative (artistice).
Obiectivele sunt:
a. influenţarea mentalitãţii femeilor victimizate în sensul recâştigãrii respectului de sine şi al autoDefinirii în cadrul instituţiei familiale;
b. scãderea riscului de devianţã pentru copiii care provin din familii violente;
c. acordarea de soluţii şi/sau suport în situaţiile de crizã pentru femeile victimizate.
1. Curs practic pentru respectarea drepturilor omului şi dezvoltarea societãţii civile, 1998 - 1999
Proiectul a constat în derularea unui curs teoreticde formarea de activişti în domeniul drepturilor omului
pentru un numãr de 14 adulţi. Cursul teoretic a fost urmat de o activitate practicã ce a constat în
activitãţi practice de promovarea a respectãrii drepturilor omului sun forma unor miniproiecte.

Surse:
http://grado.org.ro/wp-content/uploads/2012/01/Educatia-adultilor.
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