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Lifelong education is an open educational system that includes a variety of objectives, 
techniques, different forms and contributes to the continuous development of the cognitive area. 

It is a major principle that revives education, being supported by different educatio-
nal actions, programs, plans and methods that integrate all social educational factors in a 
system. It has the capacity to improve the human personality during all his life. 

Mass education is the basic part of Scientific Pedagogy. It includes all human 
conscience (people’s wit – knowledge) that our ancestors possessed.  

Integration between mass education and lifelong education means a development of 
the personality based on a special system of values. 

Educaţia permanentă repre-
zintă o direcţie importantă de evo-
luţie a activităţii de formare-dez-
voltare a personalităţii, care urmă-
reşte valorificarea tuturor dimen-
siunilor şi formelor educaţiei rea-
lizate pe tot parcursul vieţii şi în 
orice moment al existenţei umane. 

Educaţia permanentă este con-
siderată „un instrument care îl pre-
găteşte pe om să ducă la bun sfâr-
şit sarcinile şi responsabilităţile pe 
care viaţa le impune”. Ca strate-
gie, vizează structurile necesare 
pentru ca omul să se dezvolte pe 
tot parcursul vieţii „prin interme-
diul multiplelor forme de autoin-
struire” [4, p.50, 79.]. În măsura în 
care reflectă continuitatea activi-
tăţii de formare-dezvoltare a per-
sonalităţii, educaţia permanentă 
devine expresia unei relaţii ce în-
globează toate formele, expresiile 
şi momentele actului educativ [3, 
p. 200]. 

„Educaţia permanentă este un 
sistem educaţional deschis, com-
pus din obiective, conţinuturi, for-
me şi tehnici educaţionale, care 
asigură întreţinerea şi dezvoltarea 
continuă a potenţialului cognitiv, 
afectiv şi acţional al personalităţii, 
al capacităţilor şi deprinderilor de 
autoeducaţie, formarea de perso-
nalităţi independente şi creative. 
Ea este nemijlocit legată de diag-
noza şi prognoza educaţiei, de 
programare şi de inovare pe ter-
men lung a educaţiei ”[1, p 28]. 

Educaţia permanentă reprezin-
tă un principiu major al regene-
rării educaţiei, în măsură să orien-
teze şi să regularizeze continuu 
organizarea şi desfăşurarea educa-
ţiei, atât prin programe, cât şi prin 
activităţi practice, presupunând 
integrarea tuturor factorilor sociali 
educogeni într-un sistem în măsu-
ră să acţioneze asupra fiecărui in-
divid pe toată perioada vieţii lui, 
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în modalităţi variate, specifice, dar 
corelate, cu scopul de a asigura con-
tinuu performanţa individuală. 

În concepţia filosofului şi pe-
dagogului francez Gaston Berger, 
educaţia permanentă presupune şi 
un alt aspect, mai puţin întâlnit la 
alţi pedagogi: menţinerea unei pros-
peţimi intelectuale, sub forma unor 
vii dorinţe de a descoperi, de a 
inventa, pentru că suntem născuţi 
pentru a învinge prin creativitate. 

Educaţia permanentă tre-
buie să răspundă schimbărilor ca-
re se produc în societate, în ştiin-
ţă, tehnică, cultură, etică, justiţie, 
economie, profesiuni etc. Ea nece-
sită, astfel, realizarea unui sistem 
de obiective şi cerinţe, printre care 
menţionăm: înţelegerea necesităţii 
educaţiei permanente atât la nive-
lul factorilor de decizie, al unităţi-
lor de învăţământ şi al altor fac-
tori educativi, cât şi al individului 
tânăr şi adult; asigurarea împros-
pătării şi îmbogăţirii sistematice şi 
continue a cunoştinţelor generale 
şi speciale; perfecţionarea capaci-
tăţilor şi deprinderilor intelectuale 
şi profesionale, iar pentru educa-
tor şi a celor pedagogice-metodi-
ce, precum şi dezvoltarea aptitu-
dinilor generale şi speciale; adap-
tarea pregătirii profesionale, a ca-
lificării la schimbările şi mutaţiile 
ştiinţifico-tehnice, profesionale. 

Printre factorii para şi extra-
şcolari, care îşi aduc o contribuţie 
educativă valoroasă, atât la edu-
caţie, dar mai ales la educaţia per-
manentă, organizată sau spontană, 
menţionăm: mass-media, univer-
sităţile, expoziţiile, muzeele, sim-

pozioanele, sesiunile ştiinţifice, con-
sfătuirile diverse, cluburile, cenaclu-
rile, casele copiilor şi tineretului, 
excursiile. În cadrul acestor factori 
trebuie să se integreze familia şi or-
ganizaţiile tineretului şi ale socie-
tăţii cultural-educative [1, p. 279]. 

Subliniind continuitatea, ca-
racterului global şi integrator al 
educaţiei permanente, profesorul 
George Văideanu consideră şcoala 
ca pe o etapă fundamentală a edu-
caţiei permanente, în care se pun 
bazele şi se asigură deschiderile 
necesare pregătirii ulterioare. 
„Toate studiile şi experienţele între-
prinse la nivel mondial demonstrează 
că ceea ce nu se înfăptuieşte cu te-
meinicie în perioada formării iniţiale 
nu se va putea realiza decât foarte 
greu şi cu mari cheltuieli mai târziu.” 
[9, p. 217]. 

Educaţia permanentă este 
procesul de perfecţionare a dez-
voltării personale, sociale şi profe-
sionale pe durata întregii vieţi, în 
scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii 
atât a indivizilor, cât şi a colectivi-
tăţilor. Condiţiile fundamentale 
pentru educaţia permanentă sunt: 
posibilitatea învăţării, motivaţia şi 
educabilitatea. Educaţia perma-
nentă este concepută ca un proces 
continuu şi se întinde pe durata 
întregii vieţi. Nu se limitează nici 
la educaţia paralelă, nici la cea 
postşcolară, nici la cea a adulţilor. 
Este abordată educaţia în totalita-
tea ei, în globalitatea ei, se unifică 
toate stadiile educaţiei şcolare pe 
orizontală şi pe verticală, se includ 
modelele de educaţie formală, 
nonformală şi informală [2, p. 47]. 
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Educaţia permanentă este o 
soluţie a dezideratului democrati-
zării educaţiei, asigurării şi garan-
tării şanselor egale la instruire şi 
educaţie tuturor categoriilor so-
ciale, se opune astfel etilismul 
educaţional. Faţă de rigiditatea şi 
conformismul sistemului educa-
ţional instituţional, educaţia per-
manentă se caracterizează prin 
flexibilitate, diversitate (în conţi-
nut, tehnici, instrumente de învă-
ţare), propune modele şi forme 
alternative de însuşire a valorilor. 
Un susţinător al strategiilor alter-
nativelor în baza inovaţiei este 
Jean Thomas: ”De-acum înainte tre-
buie să se caute alternative la ceea ce 
există atât în ceea ce priveşte concep-
tele, cît şi înseşi structurile educaţiei. 
Nu se pune problema de a ameliora, 
trebuie să se inoveze.” [8, p. 45]. 

O strategie a alternativelor 
cere să se recurgă permanent la 
inovaţie. Educaţia permanentă în-
deplineşte atât funcţii de dezvol-
tare personală (intra şi interpsihi-
că), cât şi funcţii de dezvoltare so-
cială (adaptare, integrare activă şi 
creatoare, de susţinere a capacită-
ţilor omului de a face faţă solicită-
rilor comlexe ale vieţii). Orice ni-
vel al educaţiei formale, nonfor-
male şi informale este proiectat în 
perspectiva educaţiei permanente. 
Spre exemplu, educaţia preşcolară 
este proiectată astfel încât, în 
timp, să favorizeze accesul la pre-
gătirea continuă, permanentă. Ac-
centul se pune pe respectarea 
reală a particularităţilor de vârstă 
şi individuală, pe individualizarea 
învăţării, pe autoînvăţare şi inter-

învăţare, pe evaluare individua-
lizată şi de grup, pe autoevaluare. 

Scopul final al educaţiei per-
manente este de a îmbunătăţi şi 
menţine calitatea vieţii indivi-
duale şi colective. Contextul edu-
cativ se extinde de la familie şi 
şcoală la întreaga comunitate, la 
societate. În viitor se prefigurează 
cetatea educativă, societatea centra-
tă pe educaţie, societatea învăţării 
continue, o societate luminată care 
luminează, în care se dobândeşte 
învăţarea de a fi şi de a deveni. 
Din această perspectivă, educaţia 
permanentă reorientează şi reorga-
nizează sistemul educaţional al 
societăţii [5, p.400]. 

Paul Lengrad vede educaţia 
permanentă ca pe o acţiune în sta-
re “...să favorizeze crearea struc-
turilor şi modelelor care să ajute 
fiinţa umană, în tot cursul existen-
ţei sale, la progresul continuu, de 
pregătire şi dezvoltare; să pregă-
tească individul pentru ca acesta 
să devină cât mai mult propriul 
subiect şi propriul instrument al 
dezvoltării sale prin intermediul 
multiplelor forme de autoinstrui-
re” [4, p. 49-50.]. 

Pentru Bogdan Suchodolski, 
extinderea educaţiei permanente 
va determina ca aceasta să devină 
“… un mijloc de dezvoltare a ne-
voilor şi interesului pentru valori-
le culturale, pentru că ea cores-
punde orientării preferinţelor şi 
înclinaţiilor umane şi pentru că ea 
face viaţa noastră mai colorată şi 
mai valoroasă” [7, p. 312.]. 

În consens cu B. Sucho-
dolski, un alt reputat specialist în 
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domeniu, Majin Rahnema consi-
deră că educaţia permanentă “îşi 
propune să se adreseze ansamblului 
fiinţei în devenire, în toate domeniile 
de-a lungul întregii vieţi; ea trans-
cende nu numai barierele artificiale 
între educaţia şcolară şi nonşcolară şi 
distincţia clasică între învăţământul 
public general şi educaţia adulţilor, 
dar se bazează de asemenea, în mod 
esenţial, pe unitatea dintre procesele 
educative şi viaţă care formează per-
sonalitatea umană; ea se referă în ace-
laşi timp la educaţia fundamentală, la 
formaţia personală, la dreptul la tim-
pul liber sub aspectul său activ, cu-
ltural şi artistic, şi la accesul perma-
nent la mijloacele educative în stare 
să dezvolte potenţialul creator intelec-
tual şi fizic al omului” [7, p.173]. 

Paradigma postmodernităţii 
educaţiei constituie direcţia fun-
damentală pentru evoluţia activi-
tăţii de informare, dezvoltare a 
personalităţii umane în vederea 
integrării sociale optime, realizată 
din perspectiva educaţiei perma-
nente şi autoeducaţiei. 

Conceptul de educaţie per-
manentă reflectă trei fenomene 
noi definitorii pentru statutul edu-
caţiei postmoderne prin care: 

1)  Tinde să preceadă nivelul 
dezvoltării economice, anticipând 
direcţiile de evoluţie la nivelul re-
surselor umane şi tehnologice; 

2)  Pentru prima dată în isto-
rie îşi propune să pregătească 
oamenii pentru tipuri de societate 
care încă nu există; 

3)  Se confruntă cu contra-
dicţia dintre produsele educaţiei 
şi nevoile societăţii, începând să 
respingă un mare număr de pro-

duse oferite de educaţia institu-
ţionalizată [3, p 54-56]. 

Principalele obiective strategi-
ce pot fi: 
• crearea unui cadru legislativ 

permisiv şi stimulativ susţine-
rii învăţării continue; 

• democratizarea accesului la 
toate nivelurile şi formele de 
instruire a educaţiei; 

• raportarea conţinutului educa-
ţiei la multiplele probleme ale 
vieţii economice, politice, cul-
turale, la problemele vieţii per-
sonale; 

• prioritatea promovării inova-
ţiilor comparativ cu măsurile 
ameliorative; 

• perfecţionarea organizatorică, 
curriculară, metodologică a 
tuturor nivelurilor învăţămân-
tului în perspectiva educaţiei 
permanente; 

• generalizarea învăţământului 
preşcolar şi elementar; 

• completarea învăţământului 
secundar cu forme de profesio-
nalizare recurente; 

• diversificarea învăţământului 
superior (tipuri, profiluri, spe-
cializări) Bologna; 

• educaţia adulţilor în şcoli şi în 
afara şcolilor; 

• oferirea soluţiilor alternative (di-
versificarea fluxului de opţiuni); 

• cooperarea internaţională; 
• sensibilizarea voinţei politice a 

comunităţii pentru soluţiile de 
perfecţionare şi modernizare a 
sistemului educaţional [5,p.406]. 

Pedagogia populară este ba-
za pedagogiei ştiinţifice. Pedago-
gia populară este conştiinţa peda-
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gogică a maselor (înţelepciunea 
neamului) manifestată în practica 
zilnică, ca proces firesc, ca parte 
integrantă a vieţii poporului, ca 
proces de cultivare pedagogică, 
unde cea mai mare avuţie a unui 
popor sunt copiii. 

Ea a apărut odată cu omeni-
rea. Caracteristica principală este 
spiritul colectivist, de aceea popo-
rul a născocit vorbele cu tâlc, pro-
verbele, a creat folclorul. Pedago-
gia populară are la bază tradiţii, 
datini, jocuri, dansuri ş.a. Ea re-
prezintă obiectul de studiu al et-
nopedagogiei. La rândul său, et-
nopedagogia analizează faptele şi 
fenomenele pedagogiei populare 
şi stabileşte în ce măsură contri-
buie obiceiurile şi tradiţiile la edu-
carea tinerei generaţii [ 6, p.14] 

Sistemele educaţionale, în 
mare parte, reperează pe ideile 
pedagogiei populare, folosind apa-
ratul ştiinţific al etnopedagogiei, 
evidenţiind latura axiologică (va-
lorile educative ale folclorului). 

Ideile pedagogiei populare 
întruchipate în aforisme sunt ori-
entate spre formarea la om a ca-
lităţilor general-umane (morale, 
estetice etc.) 

Ideea binelui şi dragostei în 
moştenirea aforistică populară 
este principală. În cazul dat, se-
mantica cuvântului dragoste nu 
cuprinde numai sentimentele le-
gate de o persoană, faţă de părinţi, 
ci şi sentimentele de recunoştinţă, 
prietenie, admiraţie, compătimire, res-
pect etc. Asemenea dragoste repre-
zintă izvorul binelui între oameni. 

Valorile perene ale spirituali-
tăţii noastre sunt din cele mai vechi 

timpuri munca paşnică, respectul 
faţă de părinţi, buna ordine a căminu-
lui familial, omenia, demnitatea [6]. 

Deci demonstrarea, sfatul şi 
cerinţa sunt metode generale de 
învăţătură, esenţiale în transmite-
rea experienţei de la o generaţie la 
alta prin unitatea care este prece-
dată de autoritatea tipică conside-
rată de popor ideal, scop, model prin 
reguli de educaţie care se moşte-
nesc din generaţie în generaţie [6]. 

Ideile şi argumentele popo-
rului decurg din concepţiile lui 
despre viaţă.  

Poporul român posedă tră-
sături specifice în limba naţională, 
tradiţii şi obiceiuri, literatură şi artă, 
istorie şi folclor ca şi alte popoare, îşi 
are cultura sa [6, p.20]. 

Cultura europeană îşi are 
baza creştinismul, raportând omul 
la un plan valoric superior, cum 
este cel al valorilor religioase, 
deoarece toate valorile autentice 
aparţin credinţei. Credinţa în religie 
cuprinde un ansamblu de princi-
pii şi norme [6, p.23]. 

În acest context pedagogia 
populară contribuie prin: 

• cunoaşterea experienţei educa-
tive a poporului ce permite apli-
carea procesului pedagogic din 
punct de vedere istorico-social; 

• cultura pedagogică tradiţiona-
lă care dispune de un sistem 
destul de variat, întrunind di-
verse funcţii, factori, metode şi 
forme ale educaţiei; 

• procesul integrator de formare 
a personalităţii; 

• însuşirea culturii şi formarea 
creativităţii 
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Anume din această cauză 
educaţia necesită o restructurare 
conform unei metodologii de tip 
interdisciplinar, sistemic, organi-
zată la nivel terţiar axată pe 
valorile fundamentale ale omeni-
rii. Necesitatea transmiterii exacte 
a experienţei a creat mijloace opti-
me de exprimare a ideilor. Prin 
aceasta se explică faptul că fiecare 
idee a pedagogiei populare conţi-
ne în sine o multitudine de con-
cluzii, prin care educaţia se înscrie 
ca o consecinţă a unor sau altor 
fenomene sociale. Obiectivul cul-
turii pedagogice populare constă 
în formarea omului ideal. Pedago-
gia populară îl are pe om în vizo-
rul său pe parcursul întregii vieţi: 
de la naştere până la moarte, de la 
nepot până la bunel. La fel şi edu-
caţia permanentă vizează forma-
rea personalităţii umane de-a lun-
gul întregii vieţi. 

Astfel, multe valori pedagogi-
ce ale poporului nostru îmbogă-

ţesc arsenalul axiologic al idealu-
lui omului contemporan. 

Integritatea educaţiei perma-
nente cu educaţia populară presu-
pune ca scopurile educaţionale 
particulare să nu poată fi atinse în 
mod izolat. Această unitate a sco-
purilor educaţionale mai este nu-
mită unitate internă a procesului 
educativ. Aceasta înseamnă că po-
ziţia personalităţii se formează ca 
o formaţiune psihică integră pe 
baza unui anumit sistem de va-
lori. Integritatea externă a educa-
ţiei subliniază că unele şi aceleaşi 
modalităţi educaţionale pot fi uti-
lizate pentru atingerea unor obiec-
tive educative particulare diferite. 
Scopul oricărei educaţii este re-
producerea continuă şi progresivă 
a omului, prin formarea calităţilor 
general-umane mereu în cadrul 
de perspectivă a umanităţii, aceas-
ta fiind una dintre cele mai dificile 
căutări şi realizări ale societăţii 
umane. 
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