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PROMOVAREA ȘI ASIGURAREA FORMĂRII PROFESIONALE 

PENTRU PERSONALUL MEDICAL DIN DOMENIUL SANITAR 

PENTRU A ASIGURA IMPLEMENTAREA NOILOR TEHNOLOGII  

IN SISTEMUL DE SĂNĂTATE 

 

ROLUL EDUCAŢIEI MEDICALE CONTINUE, 

LA NIVELUL ASISTENTULUI MEDICAL  

ÎN CONTEXT EUROPEAN 

 

 

În domeniul educaţiei moderne din ultimul deceniu o axă de importanţă majoră este aceea a 

formării continue a adulţilor, care trebuie să fie în relaţie directă cu validarea în serviciu. 

Scopul educatiei continue  

a. pregăteste cetăţeni care să înveţe de-a lungul vieţii, deoarece Europa sec. XXI va fi 

cea a cunoaşterii. 

b. acest proces presupune o revoluţie coperniciană în conştiinţa profesională şi tinde 

ca cel implicat să obţină efecte durabile în practicarea meseriei 

Obiectivele educatiei continue: 

a. dezvoltarea individuală şi profesională prin achiziţionarea de noi competenţe 

(didactica disciplinei, iniţierea în noile tehnologii); 

b. sporirea calităţii sistemului educaţional; 

c. cunoaşterea ambianţei sociale. 

Educatia continuă este un drept al fiecărui om, iar un drept este în acelaşi timp şi o obligaţiune 

morală, ce asigură avansarea profesorului în carieră; ea constituie un enjeu decisiv pentru 

eficienţa tuturor sistemelor educaţionale. 

Esenţa educaţiei constă în acţiune, dezvoltare şi progres.  

Transformările ce se produc în domeniul educaţiei generează noi noţiuni, concepte, orientări 

care pot fi valorificate printr-o “intervenţie” susţinută a formatorului asupra educabilului 

(cadrul didactic, de exemplu). 

Educatia continuă este o posibilitate extraordinară de afirmare profesională prin competenţă şi 

acţiune de calitate. 
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Specificul acestei activităţi se profilează şi prin valorificarea practicii educaţionale la nivelul 

adulţilor, la categorii de vârstă diferite. 

Obiectivele generale ale educatiei continue se circumscriu următoarelor momente: 

• relaţionarea formării cu factorii sociali, economici şi comunicaţionali; 

• expertiza pregătirii profesionale, instalarea profesionalismului în domeniu; 

• contribuţia la realizarea schimbărilor din sistemul educaţional; 

• valorificarea analitico-sintetică a noilor conţinuturi educaţionale; 

•  implementarea noilor strategii şi tehnologii; 

• promovarea culturii educaţionale. 

Principiile activităţii de formare continuă: 

• compatibilitatea demersului formării cu necesităţile sociale şi educaţionale; 

• reacţia la nevoile imediate în baza analizei cererii de formare şi a previziunii; 

• penetrarea sistemului educaţional în baza descentralizării şi a transferului de 

responsabilităţi; 

• asigurarea ambianţei adecvate prin diversificarea metodelor de instruire, 

flexibilizarea programelor de formare etc.; 

• facilitarea accesului la reprofilare; 

• omogenizarea metodologică; 

• participarea la colaborare şi parteneriatul; 

• monitorizarea implicativă; 

• evidenţa specificului socio-psihologic de vîrstă al educabilului. 

Funcţiile esenţiale ale lectorului: 

a) să prezinte o informaţie; 

b) să comunice obiectivele; 

c) să structureze subiectul; 

d) să explice noţiunile şi problemele dificile; 

e) să ofere “consumatorului de educaţie” o motivaţie; 
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f) să dezvolte gândirea critică;  

g) să dezvolte aptitudinea de a comunica;  

h) să modifice comportamentul; 

i) să încurajeze originalitatea;  

j) să dezvolte autoevaluarea;  

k) să dezvolte capacitatea de a rezolva probleme;  

l) să asigure “transferabilitatea” competenţelor. 

Contrastele sunt prea evidente pentru a fi neglijate. Mai mult decît atât, în baza numeroaselor 

cercetări, putem enumera şi anumite specificităţi ale adulţilor implicaţi în procesul de 

instruire: 

• Adulţii sunt autonomi şi autodirectivi.  

• Adulţii au o vastă experienţă de viaţă acumulată de-a lungul anilor care trebuie 

„exploatată”. 

• Referinţele de rigoare, conexiunile cu experienţa de viaţă vor contribui la 

eficientizarea procesului de instruire; 

• Adulţii, implicându-se în procesul de instruire, au o motivaţie intrinsecă şi sunt 

orientaţi spre un scop bine definit; 

• Adulţii sunt selectivi şi atenţi la relevanţa cunoştinţelor; 

• Adulţii sunt foarte responsabili, au un grad mai înalt de conştiinciozitate; 

• Adulţii au un respect profund pentru profesori, dar, la rândul lor, simt necesitatea de a 

fi respectaţi de aceştia; 

• Adulţii tind spre o orientare educaţională centrată pe viaţă, sarcini sau probleme dat 

fiind faptul că montajul pentru instruire al acestora este condiţionat de necesitatea de a 

şti sau de a face ceva.  

În urma analizei datelor obţinute in urma unor studii cu privire la percepţiile  despre 

diferenţele învăţării la adulti fata de tineri s-a stabilit că: 

• adulţii au un grad mai înalt de curiozitate epistemologică; 

• sunt mai motivaţi să înveţe, să cunoască lucruri noi, îşi asumă responsabilitatea pentru 

calitatea însuşirii cunoştinţelor; 

• adulţii studiază cu mai multă străduinţă şi sunt mai perseverenţi; 
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• ştiu exact ce doresc să înveţe, să cunoască sau să facă; 

• adulţii sunt mai receptivi la aplicaţiile practice ale cunoştinţelor teoretice. 

 

Câteva sugestii practice pentru cei care instruiesc adulţii: 

1. Determinaţi scopul implicării adultului în procesul instructiv sau într-un training de 

perfecţionare. 

2. Utilizaţi metode centrate pe educabil (discuţii în grup, sarcini pentru grupuri mici, aranjaţi 

mobila într-o modalitate nontradiţională, adresaţi-vă pe nume etc.). 

3. Ţineţi cont de diferenţele fiziologice dintre copil şi adult (adulţii au un grad înalt de 

concentrare, realizează cu uşurinţă sarcini mai dificile, pot lucra şi individual etc.). 

4. Valorificaţi tezaurul intelectual şi practic al educabililor. 

5. Orice fiinţă umană poate învăţa la orice vîrstă, dar nu şi în orice condiţii. Sarcina dvs. este 

de a stabili un climat favorabil învăţării, având rolul de facilitator. 

6. Creaţi oportunităţi egale pentru toţi educabilii, astfel încât fiecare să dispună de multiple 

resurse de învăţare. 

7. Echilibraţi componentele intelectuale şi emoţionale ale instruirii. 

8. Împărtăşiţi-vă sentimentele şi opiniile cu educabilii, dar nu-i dominaţi. 

9. Creaţi condiţii de confruntare directă cu problemele practice, sociale sau de cercetare 

pentru a vă asigura că instruirea este eficientă pentru educabilii dumenavoastră. 

10. Favorizaţi deschiderea adulţilor spre schimbare, creştere personală şi profesională.  

 

“Design-ul” instruirii adulţilor trebuie să ţină cont de următoarele: 

• adulţii au nevoie să ştie de ce trebuie să înveţe un anumit lucru; 

• adulţii învaţă mai bine experimentând; 

• adulţii abordează învăţarea ca un proces de rezolvare a problemelor; 

• adulţii învaţă cel mai productiv atunci când subiectul constituie pentru ei o valoare cu 

aplicabilitate imediată; 

• instrucţiunile pentru adulţi trebuie să se focuseze mai mult pe proces şi mai puţin pe 

conţinutul ce urmează să fie însuşit de ei; 

• adulţii trebuie implicaţi în planificarea şi evaluarea activităţilor lor; 
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• adulţii sunt mai interesaţi de subiectele care se referă la profesia sau la viaţa lor 

personală. 

 

Structura experienţei de instruire  

1. Adulţii preferă un orar flexibil care să nu le perturbe programul zilnic. 

2. Adulţii învaţă mai eficient atunci când procesul de predare este individualizat. 

3. Adulţii preferă instruirea tкte-a-tкte şi sunt mai puţin receptivi la comunicarea prin 

utilizarea filmelor video sau a înregistrărilor audio. 

4. Adulţii obţin beneficii din interacţiunea cu alte persoane care diferă de ei ca vârstă, 

experienţă şi pregătire profesională. 

 Atmosfera de învăţare  

1. Adulţii învaţă mai eficient atunci când se află într-o atmosferă de ajutor mutual şi au 

suportul semenilor. 

2. Dat fiind faptul că adulţii îşi asumă riscuri fără tragere de inimă, climatul psihologic ar 

trebui să fie unul de încredere reciprocă şi acceptare necondiţionată. 

3. Adulţii apreciază invitaţia de a-şi exprima punctul de vedere şi acceptă opiniile celorlalţi. 

4. Educabilii adulţi au expectaţii bine definite în ceea ce priveşte atmosfera şi localul în care 

are loc instruirea şi aşteaptă de la profesori/traineri ca acestea să fie realizate.  

 

Focusarea pe instruire  

1. Adulţii obţin beneficii majore din metodele de instruire care le valorifică experienţa prin 

intermediul reflectării, analizei şi examinării critice. 

2. Educabilii adulţi apreciază metodele de predare care le sporesc autonomia.  

3. Adulţii au ocazia să se angajeze şi în situaţii de învăţare socială, fapt ce contribuie la 

procesul de instruire propriu-zis. 

4. Adulţii sunt capabili să asocieze noile cunoştinţe cu experienţa anterioară, ceea ce le 

facilitează asimilarea informaţiei noi. 

5. Adulţii simt necesitatea de a cunoaşte cât de relevante sunt activităţile pe care le realizează 

şi de a vedea progresul înregistrat de ei în fiecare zi.  
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Strategiile de predare-învăţare  

1. Adulţii apreciază înalt rezolvarea de probleme şi învăţarea prin cooperare.  

2. Adulţii învaţă eficient atunci când se implică activ în procesul de instruire. 

3. Adulţii preferă să lucreze în grupuri mici, care le oferă posibilitatea de a-şi împărtăşi 

experienţa, de a reflecta asupra celor spuse de alţii şi de a le generaliza.  

 

Bariere în instruirea adulţilor  

• Lipsa timpului: indiferent dacă sunt cursuri serale sau de scurtă durată, oricum, somează 

adultul să “piardă” ceva timp (să piardă câştigând, de fapt!); 

• Lipsa banilor: în prezent există un număr infim de instituţii care acordă servicii gratuite de 

instruire, de aceea problema banilor este una din cele mai importante, în special, în ţările cu o 

economie şubredă; 

• Responsabilităţi familiale: grija pentru copii, relaţiile cu soţul/soţia, obligaţiunile casnice 

etc. “fură” prea mult din timpul predestinat studiilor; 

• Organizarea orarului: obligaţiunile de serviciu, familia necesită mult timp, iar implicarea 

în procesul de studiu implică şi modificări de orar, şi sacrificii etc.; 

• Probleme de motivaţie: adultul trebuie să înveţe pentru că a fost forţat să o facă; 

• Lipsa încrederii în sine: stima de sine redusă, un eşec care nu poate fi uitat sau alte lucruri 

care au marcat adultul, îl va împiedica pe acesta să-şi învingă frustrările şi temerile. 

Motivaţia adulţilor pentru învăţare - Sursele motivaţionale ale adulţilor: 

• Relaţiile sociale: adulţii vin la cursuri de perfecţionare/reciclare sau la alte activităţi 

instructive pentru a-şi face noi prieteni sau pentru a fi împreună cu prietenii/colegii/rudele. 

• Expectaţiile sociale: adulţii se angajează în activităţi instructive la insistenţa unei autorităţi, 

la recomandările soţului, la sugestiile prietenilor. 

• Bunăstarea socială: pentru a-şi dezvolta disponibilitatea de a fi în serviciul comunităţii, de 

a fi util societăţii, adulţii fac cursuri fără tangenţe cu profesiunea de bază. 

• Avansarea profesională: adulţii se angajează în procesul de instruire pentru a obţine 

beneficii materiale, avansare profesională, prestigiu social, pentru a ţine piept concurenţei.  

• Refugiu sau stimulare: pentru a scăpa de plictiseală, pentru a evita rutina de acasă sau de la 

serviciu, adulţii îşi găsesc salvarea în învăţare. 
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• Interes cognitiv: majoritatea adulţilor învaţă de dragul învăţării, caută informaţii noi pentru 

a-şi satisface curiozitatea. 

Conform concepţiei pe care dorim să o dezvoltăm, un proces de formare continuă poate 

tinde să facă din lucrător:  

a. fie un bun profesionist, adică un lucrător care să posede toate capacităţile şi 

competenţele tehnice necesare pentru exercitarea meseriei sale: acesta este o miză 

de producere;  

b. fie un actor al schimbărilor, adică un individ capabil să perfecţioneze meseria sa, 

organizaţia sa, locul său în societate: aceasta este o miză de creaţie.  

 

Conform celei de-a doua dimensiuni, un proces de formare continuă poate fi orientat: 

• fie spre mobilitatea între diferite locuri de muncă, ceea ce înseamnă că formarea 

continuă îi poate permite individului să-şi schimbe funcţia, organizaţia, chiar şi 

profesia. Putem asocia această funcţie cu o modificare de tipul 2 care, conform şcolii 

din Palo Alto (WATZLAVICK, WEAKLAND & FISCH, 1975), contribuie la 

modificarea sistemul;  

• fie spre ancorarea (implantarea) la locul de muncă actual, ceea ce implică vizarea de 

către formarea continuă a posibilităţii oferite individului de a cunoaşte mai bine postul 

său, în sânul a însăşi organizaţiei sale. Această funcţie poate fi asociată cu modificarea 

de tipul 1 care, în opinia şcolii Palo Alto, contribuie la restabilirea echilibrului în 

cadrul sistemului.  

 

Conform concepţie procesului de formare în raport cu locul de munca apare:  

1. Funcţia de profesionalizare  

2 .Funcţia de adaptare profesională  

3. Funcţia de angajare profesională  

4. Funcţia de organizare socioprofesională  

 

1. Funcţia de profesionalizare este urmărită de toate activităţile de formare care vizează  

• ameliorarea competenţelor de bază în exercitarea unei profesii;  

• actualizarea competenţelor şi reciclarea profesională; înnoirea (împrospătarea, 

conformarea lor la cerinţele zilei) 
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• cunoştinţelor;  

• corectarea lacunelor (carenţelor, deficienţelor) de calificare. 

Potrivit acestei funcţii, am putea defini formarea continuă ca un proces ce permite menţinerea 

sau reactualizarea capacităţilor şi competenţelor necesare în exercitarea unei anumite profesii.  

2. Funcţia de adaptare profesională  

• Prin această funcţie, educarea continuă vizează, în deosebi, formarea unui bun 

specialist bine integrat la locul său de muncă. În cazul acesta, educarea continuă 

veghează (ţine sub urmărire, sub control) adaptarea unui nivel de competenţe actuale 

la un alt nivel de competenţe obţinut (atins) prin exercitarea profesiei într-un mediu de 

muncă concret.  

3. Funcţia de angajare profesională  

• Prin acest tip de funcţie, educarea continuă permite: 

• gestionarea schimbării şi transformării traiectoriilor  

• personale, profesionale sau sociale în organizaţie. Aceste  

• transformări pot fi exprimate în termeni diferiţi, cu ar fi:  

 a proiecta o promovare;  

 a se orienta conform necesităţilor unităţii;  

 a deveni un agent al schimbărilor din interiorul organizaţiei sale sau din 

societate;  

 a gestiona apariţia noilor tehnologii în organizaţie;  

 a răspunde la evoluarea cercetărilor. 

4.Funcţia de organizare socioprofesională  

• Această funcţie permite a face faţă schimbării, noului, ca de exemplu,reorientarea 

proiectului professional. 

• Memorandumul Comisiei Europene, privind învăţarea  

pe tot parcursul vieţii, adoptat în octombrie 2000, invită  

statele să identifice strategii coerente şi măsuri practice 

pentru dezvoltarea învăţării continue, mesajele cheie ale 

acesteia fiind: 

•  noi competenţe de bază pentru toţi  

• realizarea unor investiţii superioare în resurse umane  

• încurajarea inovaţiei în predare şi învăţare  

• valorizarea învăţării  

• regândirea orientării şi consilierii  
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• apropierea învăţării de domiciliu  

• Memorandumul Comisiei Europene, privind învăţarea  

pe tot parcursul vieţii, adoptat în octombrie 2000, invită  

statele să identifice strategii coerente şi măsuri practice 

pentru dezvoltarea învăţării continue, mesajele cheie ale 

acesteia fiind: 

•  noi competenţe de bază pentru toţi  

• realizarea unor investiţii superioare în resurse umane  

• încurajarea inovaţiei în predare şi învăţare  

• valorizarea învăţării  

• regândirea orientării şi consilierii  

• apropierea învăţării de domiciliu  

• formatorii profesionişti vor concepe, în funcţie de nevoi, programe de formare 

continuă şi le vor dezvolta în strânsă legătură cu politicile de reformă ale ministerului 

sanatatii. 

Exista o dezbatere in jurul valorilor fundamentale ale medicinei si ale progreselor 

profesionale, incercand sa identifice ceea ce se poate invata din istoria medicinei, luand 

totodata in considerare si ce ne spune istoria Bisericii. O problema de prim ordin a gandirii 

moderne care se aplica in etica este distinctia dintre fapte si valori.  

Din aceasta perspectiva, misiunea noastra morala fie ca indivizi, fie ca gup de 

profesionisti sau ca membri ai societatii, este alegerea acelor valori care sa produca vointa de 

viata.  

Exista câteva teme centrale asupra cărora ar trebui să decidem: 

1. Umanitate. Ce inseamna a fi o fiinta umană sanatoasă? Avem nevoie de o viziune 

innoită a umanitătii.  

2. Medicina. Ce fel de performanţe încercam să atingem? Avem nevoie de o reînnoire a 

întelesurilor, obiectivelor şi scopurilor medicinei. 

3. Ingrijiri. Cum demonstrăm participarea cu compasiune în cadrul rigid al eticii? Avem 

nevoie de noi metode de îngrijiri.  

 

Lumea valorilor este deosebit de bogată si nuanţată, spre deosebire de alte profesii, 

datorită existenţei stărilor de crize sufleteşti şi prezenţei unor situaţii limită generate de 

suferinţă. Obiectivul oricărui act medical este de a vindeca omul bolnav, de a apăra viaţa şi a 

promova sănătatea. Angajându-se şi pregătindu-se pentru această înaltă, unică şi nobilă 

menire, asistentul medical semnează practic cu societatea un contract pentru toată viaţa. In 

numele demnităţii si obligaţiilor faţă de propria constiinţa, purtarea halatului imaculat apare 

ca o datorie de onoare. Asistentul trebuie sa aibă dragoste de cultură, sete de cunoaştere, 

moravuri austere, modestie şi reputaţie bună, o judecată sănătoasă, mult calm, sânge rece, 

linişte interioară, curăţenie morală, suflet larg, cunoscând viaţa şi fugind de lucruri josnice, să 

nu considere bolnavul vinovat pentru că este bolnav. Asistentul trebuie să se descurce într-un 

infinit caleidoscop de simptome, dublând cunoştinţele medicale cu însusirile unui apostol. 
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Bolnavul de astăzi acţionează ca un factor conştient de remediere şi optimizare a asistenţei 

sanitare, iar indirect, asupra mobilizarii înnoirilor tehnice şi ştiinţifice, asupra modelării 

continue a conduitei deontologice a asistentului medical. Specificul muncii sanitare constă în 

consultarea neîntreruptă, independentă, a manualelor şi revistelor de specialitate, în prezenţa 

activă la cursuri, în cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, în informatizare, în 

ştiinţa prevenirii îmbolnavirilor şi într-o instruire dirijată în materie de morală şi bioetică. 

Progresul actual al medicinii cere o formaţie şi o pregătire serioasă, în ritmul unei experienţe 

mereu crescânde; cea mai mică oprire este, de fapt, întâiul indiciu al renunţării. 

 

“Misiunea profesionistilor din asistenţa medicală este de a proteja şi restaura capodoperele 

date nouă în grijă, la un nivel cat mai apropiat de intenţia originală a Creatorului”  

John Wyatt – Fiinţă contra Fiinţă în era tehnologiei 

 

 

Mircea Nicusor TIMOFTE  

Expert promovare Proiect 
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