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Centrul comunitar de învăţare permanentă
Context
Învăţarea permanentă a dobândit, în ultimii ani, o importanţă tot mai mare atât la nivel
european, cât şi naţional, iar implicarea şcolilor şi a altor instituţii educative în învăţarea
permanentă a devenit o realitate în toate ţările Europei1. Sunt ţări (Franţa, UK) care au
analizat o serie de măsuri prin intermediul cărora instituţiile educative să devină centre de
învăţare locală care ar facilita accesul la educaţie şi formare diferitelor grupuri locale. Alte
ţări susţin crearea unei culturi a învăţării în vederea conştientizării, în rândul populaţiei, a
nevoii de implicare de-a lungul întregii vieţi în educaţie şi formare. Câteva ţări consideră că
promovarea unei imagini pozitive a învăţării va avea un impact pozitiv asupra educaţiei
permanente.
Pentru susţinerea învăţării permanente şi în concordanţă cu Legea Educaţiei 1/2011, în
România a fost emisă o Metodologie de organizare şi funcţionare a centrelor comunitare de
învăţare permanentă2. Aflată în stadiu de proiect, această Metodologie a vizat
reglementarea chestiunilor legate de înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor
comunitare de învăţare permanentă. Conform documentului, centrul comunitar de învăţare
permanentă (CCIP) este „instituţie publică sau privată de interes public comunitar, cu
personalitate juridică, care implementează, la nivelul comunităţii, politicile şi strategiile în
domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii pentru dezvoltarea comunităţii şi îmbunătăţirea
calităţii vieţii oamenilor” (art. 2).
Din definiţia CCIP rezultă o serie de caracteristici, printre care amintim :
-

organizare adecvată pentru a răspunde nevoilor educative ale comunităţii în care
funcţionează;
flexibilitate şi adecvare la nevoia de educaţie permanent a membrilor comunităţii;
deschisă oricărei persoane, cetăţean român sau rezident, care doreşte să participe la
activităţi de educaţie şi formare.

1

Implementarea strategiilor pentru învăţare permanentă în Europa, Comisia europeana, 2003,
disponibil al adresa http://www.seeeducoop.net/education_in/pdf/implement_life_long_strat_europe_1-oth-rmn-t02.pdf
2
Metodologie de organizare și funcţionare a centrelor comunitare de învăţare permanentă, disponibil
la adresa
http://www.tinapse.ro/search?SearchableText=metodologie+centre+comunitare+invatare+permanent
a&x=0&y=0
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Atribuţiile centrului comunitar de învăţare permanentă
În acord cu viziunea de ansamblu proiectată asupra CCIP, activităţile desfăşurate de
acestea asigură permanent resursele necesare formării şi dezvoltării conform nevoilor de
învăţare ale indivizilor. Astfel, întreaga activitate de învăţare are în centrul atenţiei persoana
care învaţă şi care devine partener la propria formare.
CCIP, tocmai prin faptul că este o organizaţie constituită la nivel local, va utiliza cât de mult
posibil în acţiunile întreprinse abordări locale, elemente ce ţin de specificul comunităţii astfel
încât activitatea desfăşurată de formabil să fie o continuare firească a existenţei sale, să îl
implice cu toată experienţa sa de viaţă, cu scopul de a-i dezvolta competenţe utile dezvoltării
ulterioare..
Conform Metodologiei mai sus menţionate, CCIP are următoarele atribuţii3:
a) identificarea şi satisfacerea nevoilor de educaţie permanentă la nivelul comunităţii locale
pentru toate categoriile de copii, tineri sau adulţi;
b) corelarea studiilor şi analizelor cu documentele de planificare strategică a educaţiei şi
formării profesionale de la nivel judeţean – Planul Local de Dezvoltare a Învăţământului
(PLAI) şi cu Planul Regional de Dezvoltare a Învăţământului (PRAI)
c) oferirea de informaţii actualizate şi complete referitoare la tipurile de servicii educaţionale
disponibile în comunitate sau în afara acesteia, utilizând mijloace diferite de comunicare;
d) dezvoltarea şi diversificarea serviciilor educaţionale ale comunităţii prin oferirea unor
activităţi cât mai variate de învăţare pe tot parcursul vieţii;
e) dezvoltarea şi diversificarea competenţelor sociale, profesionale şi a abilităţilor de viaţă la
membrii comunităţii;
f) oferirea oportunităţilor de învăţare permanentă cât mai aproape de beneficiari, în propriile
lor comunităţi;
g) creşterea nivelului de educaţie a membrilor comunităţii aparţinând grupurilor
dezavantajate, prin programe remediale, în vederea reducerii riscului de excluziune socială;
h) creşterea şanselor de integrare socio-profesională şi de dezvoltare personală pentru
membrii comunităţii, prin oferirea de cursuri adaptate la nevoile pieţei muncii şi la nevoile
personale;
i) facilitarea integrării/reintegrării membrilor comunităţii pe piaţa muncii şi crearea premiselor
pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii prin validarea rezultatelor învăţării non-formale şi
informale;
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j) creşterea implicării active a cetăţenilor în viaţa comunităţii prin promovarea conceptului de
îmbătrânire activă;
k) gestionarea informaţiilor la participarea cu privire la participarea beneficiarilor la activităţile
oferite de centru;
l) promovarea valorilor culturii universale, naţionale şi locale;
m) valorificarea tradiţiilor şi a capitalului uman de la nivelul comunităţii prin integrarea
valorilor culturale locale în oferta de educaţie permanentă.
Înfiinţarea centrului comunitar de învăţare permanentă
Pentru înfiinţarea CCIP se ţine cont de specificul comunităţii în ansamblul său, cu dinamica
socială, care constituie baza analizei de nevoi de educaţie permanentă.
 Contextul socio-economic este principalul furnizor de informaţii cu privire la specificul
comunităţii şi care poate evidenţia diferite categorii sociale, profesionale care ar
putea beneficia de activităţile CCIP pentru creşterea calităţii vieţii.
 Contextul cultural oferă o perspectivă asupra componenţei etnice, cu specificitatea
legată de tradiţii, obiceiuri, cutume etc.
 Oferta educaţională existentă la nivel local care oferă informaţii despre accesul şi
participarea la educaţie, precum şi potenţialii parteneri pentru activităţile desfăşurate
de CCIP.
 Grupuri specifice de la nivelul comunităţii care pot organiza, în jurul lor, activităţi de
formare adaptate nevoilor, intereselor membrilor comunităţii.

Activităţi desfăşurate în cadrul centrului comunitar de învăţare
permanentă
CCIP sunt organizate astfel încât să răspundă cât mai multor nevoi de educaţie şi formare
de la nivelul comunităţii. Categoriile de activităţi care pot fi organizate sunt cuprinzătoare şi
extrem de variate:
a) Educaţie şi formare: programe de alfabetizare, programe educaţionale pentru
antepreşcolari şi preşcolari, programe de educaţie remedială, programe de calificare,
recalificare, conversie şi perfecţionare profesională,
programe de educaţie
nonformală, programe de certificare a competenţelor cheie, programe de
recunoaştere a rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale etc.
b) Informare, diseminare şi consiliere;
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c) Dezvoltare personală şi comunitară, petrecerea timpului liber;
d) Coordonare şi creare de reţele (parteneriate cu organisme publice şi private,
organizaţii neguvernamentale, sindicale şi patronale etc.)4.
Toate aceste activităţi pot fi desfăşurate în parteneriat cu instituţii acreditate cu atribuţii în
domeniile edicaţiei, formării, medierii, oferind astfel comunităţii nu doar sesiuni de formare şi
dezvoltare, ci şi consiliere, informare, acompaniere în găsirea de invormaţii utile care sprijină
educaţia şi formarea continuă. Printre activităţile care pot fi desfăşurate în parteneriat se
numără:

a) actualizarea periodică a informaţiilor referitoare la ofertele de învăţare pe parcursul vieţii
existente la nivel de localitate, judeţ, la nivel naţional şi internaţional;
b) servicii de informare în legătură cu oportunităţile de formare din comunitate, condiţiile de
acces, locurile de muncă disponibile grupate pe categorii etc.;
c) derularea în comunitate a unor activităţi de conştientizare a drepturilor individuale la
educaţie şi a modalităţilor variate de punere în practică a acestora;
d) iniţierea şi realizarea de studii de tip marketing educaţional care să evidenţieze gradul de
utilitate şi atractivitate a ofertelor de educaţie elaborate;
e) organizarea de reţele self-help (grupuri alcătuite din persoane de aceeaşi condiţie care se
unesc pentru a-şi acorda asistenţă mutuală pentru satisfacerea unor necesităţi comune,
pentru a depăşi probleme de viaţă sau pentru a provoca schimbări personale sau sociale
dorite de toţi) pentru atingerea unor scopuri particulare;
f) punerea la dispoziţia beneficiarilor de cărţi, publicaţii periodice şi ale tipuri de materiale
informative utile membrilor comunităţii, referitoare la educaţia pe tot parcursul vieţii;
g) înfiinţarea şi punerea la dispoziţia beneficiarilor a unei biblioteci/centru de documentare şi
a unei bază de date actualizate cu oferta de cursuri din comunitatea extinsă;
h) servicii de consiliere, în funcţie de pregătirea profesională, nevoile personale sau
competenţele pe care doresc să le dobândească beneficiarii, inclusiv consiliere în alegerea
traseului educaţional, a stagiilor de formare şi practică, consiliere şi orientare profesională
(în colaborare cu Centrele Judeţene de Asistenţă Psihopedagogică, Agenţiile Judeţene de
Ocupare a Forţei de Muncă, furnizori de formare publici şi privaţi etc.);
i) consiliere în utilizarea instrumentelor dezvoltate la nivel european (Europass si
Youthpass), a paşaportului lingvistic;
j) consiliere referitoare la portofoliul de educaţie permanentă;
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k) informare şi consiliere referitoare de mecanisme de validare a rezultatelor învăţării în
contexte nonformale şi informale5.

Centre comunitare de învăţare permanentă
Funcţionarea CCIP la nivel local este o noutate şi o necesitate, iar utilitatea lor va fi înţeleasă
în contextul particular al comunităţilor în care funcţionează. În prezent sunt înfiinţate centre
pilot care vor contribui la identificarea punctelor tari, dar şi a provocărilor cărora trebuie să le
facă faţă aceste instituţii, în vederea reglajelor de parcurs şi susţinerii înfiinţării lor în cât mai
multe comunităţi. Pilotarea CCIP se realizează în 6 comunităţi, repartizate în diferite regiuni:
 Centrul de Învăţare Permanentă Braşov
 Centrul de Învăţare Permanentă Cluj-Napoca
 Centrul de Învăţare Permanentă Oradea
 Centrul de Învăţare Permanentă Piteşti
 Centrul de învăţare permanentă Suceava
 Centrul de învăţare permanentă Târgovişte
Centrele au fost lansate ca promotori ai educaţiei continue şi partenere ale CJRAE. Centrele
beneficiază de sprijinul ISJ-urilor, ONG-urilor de la nivel local, cadrelor didactice, altor actori
implicaţi în educaţia permanentă a elevilor, profesorilor, părinţilor şi tuturor celor interesaţi.
Centrele se prezintă ca un nou concept asupra activităţilor din sfera educaţiei continue şi
nonformale. Ele îşi propun să identifice nevoile de formare ale elevilor, cadrelor didactice şi
să elaboreze programe şi proiecte inovatoare, personalizate care să dezvolte competenţe
adaptate prezentului.
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