
PRINCIPIILE FORMARII ADULTILOR 

 

Cum înva ţă adul ţii? 

Adulţii învaţă diferit faţă de copii şi deşi există un număr de teorii privind eficacitatea 
instruirii adulţilor, instruirea acestora trebuie să aibă la bază anumite principii 
fundamentale. Toate activităţile de instruire trebuie sa fie concepute ţinând cont de 
aceste principii.  
 
1. Adultii contribuie la situatia de invatare cu pr opria lor experienta de viata 
 Cursantii trebuie ajutati sa-si  identifice experientele de viata relevante pentru 
tematica de formare a cursului si sunt stimulati sa le prezinte in timpul cursului. 
 
2. Adultii invata eficient cand li se sprijina si c ultiva independenta 
Trebuie sã afle cã se pot descurca singuri. Formatorul trebuie sa le creeze diferite 
oportunitãti de muncã independentã si de raportare a experientei dobândite.  
 
3. La adulti, invatarea are tendinta de a se concen tra pe probleme si nu pe 
subiecte, fiind mai mult practica decat teoretica 
Formatorul utilizeazã cazuri si situatii curente deoarece acestea constituie 
preocuparea cea mai mare a cursantilor. Teoria este utilã în formarea unui cadru de 
întelegere a temei, dar e dificil de sustinut dacã nu e legatã de aspectele practice cu 
care se confruntã cursantii. 
 
4. Adultii invata facand 
Asigurã-te cã le-ai oferit ocazia sã facã diferite lucruri – inclusiv greseli din care pot 
sã învete. Acesta este singurul mod prin care pot deveni siguri de ceea ce stiu. 
 
5. Eficienta formarii la adulti depinde de claritat ea cerintelor si asteptarilor 
Asigurã-te cã participantii la curs stiu ce se asteaptã de la ei – rezultate, termenul 
limitã, sub ce formã, la ce grad de finalizare. Ori de câte ori e posibil, dã-le exemple 
concrete. 
Adesea cursurile pentrua adulti sunt de scurta durata sau sunt fragmentate in mai 
multe module de 2-3 zile fiecare: este estential ca fiecare curs sau modul sa aiba 
obiective clar formulate si intelese de cursanti si sa se finalizeze cu o tema practica. 
 
6. Adultii invata cel mai bine cand sunt abordati l a nivelul lor curent de 
intelegere si competenta 
Un bun formator trebuie sa gaseasca limbajul de comunicare cel mai adecvat 
grupului de cursanti. Formatorul de profesie jurist / psiholog/ economist trebuie sa isi 
adapteze stilul de predare si de comunicare.  
De exemplu,  un curs pe tema „ procedurilor de adoptie interna” este sustinut in mod 
diferit de formator, daca lucreaza cu un grup de cursanti asistenti sociali, respectiv 
daca se adreseaza unor parinti potential adoptatori. 
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