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Ripostă la criză - rolul Educației Adulților (ALE) în combaterea
pandemiei de Corona virus
Comunități de pe întregul glob sunt lovite puternic de Corona virus (COVID-19). Oamenii
sunt afectați în viața lor de zi cu zi și sunt preocupați de consecințele crizei asupra sănătății,
locurilor de muncă și stării lor de bine. În aproape toate țările din lume, furnizori de educație
pentru tineri și adulți au fost obligați să își închidă temporar ușile, cu consecințe dramatice
asupra durabilității acestor instituții, a angajaților lor și, nu în ultimul rând, a cursanților. În
același timp, învățarea și educația adulților (ALE) poate contribui la atenuarea consecințelor
crizei, poate oferi educație și pregătire foarte necesare, precum și poate sprijini acțiuni de
ordin social.
DVV International, în calitate de unic partener de dezvoltare care se concentrează pe ALE,
sugerează concepte despre modul în care ALE poate contribui la gestionarea crizei prin
oferire de servicii sociale și educaționale, în special grupurilor vulnerabile. În același timp,
solicităm guvernelor și actorilor internaționali să ofere furnizorilor ALE - organizații publice,
private și celor din societatea civilă - și personalului acestora resursele necesare pentru a
face față acestei situații. Este responsabilitatea comună a tuturor părților interesate să se
asigure că ofertele de educație non formală vor continua să fie disponibile în timpul crizei și
după.

Utilizarea potențialului ALE pentru combaterea crizei
ALE este un sub-sector al sistemului educațional, o îmbinare de caracteristici care au o
valoare deosebită în situația actuală. Ofertele ALE sunt axate pe nevoi imediate flexibile, in
mare parte non formale, care inspiră la acțiune și au efect de transformare, și îndeamnă la
acțiune. Pe baza acestui fapt, furnizorii și proiectele ALE pot contribui la abordarea crizei în
mai multe moduri, inclusiv următoarele posibilități:
-

Oferire de resurse de învățare și promovarea educației pentru sănătate în formate
comprimate, dar suficiente pentru a produce efect, de ex. campanii de informare în
special a grupurilor marginalizate despre COVID-19 și modalități (simple) de a ne proteja
ca persoane, familii și comunități.

-

Organizare de activități de generare a veniturilor, care contribuie la producerea de
echipamente, servicii și produse de necesitate stringentă în perioada de pandemie e. g.
livrare de măști, săpun, nutriție etc.

-

Dezvoltare și oferire de opțiuni alternative de învățare pentru a compensa într-o
anumită măsură serviciile de educație formală întrerupte (trecerea în regim on-line unde
este posibil), pentru a contracara aprofundarea crizei de învățare.

-

Mobilizarea și gestionarea acțiunilor comunității, întrucât furnizorii locali de ALE sunt
de cele mai multe ori ancorați în context local.
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Dezvoltarea de noi oferte
În întreaga lume în acest moment activitățile de învățare în regim față-în-față s-au redus
drastic până la sistare pe termen nedeterminat. În consecință, participanții nu au posibilitatea
de a beneficia de oportunități esențiale de învățare. În ceea ce privește oferta, furnizorii ALE
și un număr foarte mare de cadre didactice care sunt și formatori se confruntă cu situație
economică gravă. În același timp, natura sectorului ALE, caracterizată prin flexibilitate și
axare strictă pe nevoi ale cursanților și ale comunităților favorizează dezvoltarea unor acțiuni
creative și rapide de contracarare a crizei:
-

Dezvoltarea insistentă și promovarea posibilităților de învățare digitală pentru
participanți, inclusiv înființarea de platforme, stagii non-formale și cursuri online (cu sau
fără certificare).

-

Sprijinirea părinților în dezvoltarea capacităților de lucru online inclusiv pentru
susținerea învățării online a copiilor

-

Sporirea sensibilizării prin utilizarea de instrumente și canale ale rețelelor sociale și
prin utilizarea mijloacelor tradiționale de învățare la distanță, de ex. cooperarea cu
posturile de radio și canalele TV.

-

Oferirea servicii de asistență psihosocială pentru a ajuta adulții să facă față sarcinilor
impuse de criză.

Noile formate necesită investiții în crearea unui mediu care să permită:
-

Investiții judicioase în infrastructură digitală la nivel de rețele regionale și naționale,
precum și la cel al furnizorilor local; asigurarea cu dispozitive digitale a participanților din
grupuri vulnerabile, acolo unde alte opțiuni nu sunt disponibile.

-

Instruirea personalului și formatorilor ALE pentru dezvoltarea și administrarea
serviciilor în regim online și consultarea cursanților.

-

Dezvoltarea mai multor opțiuni online pentru consolidarea capacității personalului,
managerilor și formatorilor ALE

-

Prezentarea unor practici de comunități digitale (PCD) la nivel local, național,
regional și global pentru a facilita dezvoltarea competențelor pentru personalul ALE,
pentru a face schimb de experiențe și pentru crearea de sprijin reciproc.

Guvernele și partenerii de dezvoltare sunt invitați să sprijine furnizorii ALE în eforturile lor de
digitalizare.
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Asigurarea unui viitor durabil pentru ALE
Pentru mulți, dacă nu chiar pentru majoritatea furnizorilor ALE, aceasta este o criză
existențială. Mulți se confruntă cu eventualitatea ca veniturile să scadă aproape spre zero
(taxele participanților, suspendarea cel puțin temporară a fondurilor din proiecte). Publicului
larg și autorităților din întreaga lume le revine rolul de a asigura supraviețuirea sectorului
ALE. Este nevoie de sprijin financiar direct!
Recunoscând responsabilitatea principală a guvernelor naționale, există încă unele lucruri pe
care partenerii de dezvoltare și agențiile internaționale le pot face:
-

Sprijinirea rețelelor în efortul acestora de a solicita susținere publică în a face față crizei.

-

Susținerea politicilor și a practicilor care ar îngrădi careva abuzuri sau pretexte de a limita
spațiul de funcționare a societății civile

-

Asigurarea faptului că structurile existente vor fi utilizate pentru implementarea unor
acțiuni impuse de criza de Corona virus în loc de a se crea structuri paralele
(reinventarea roții)

-

Creare unor scheme de finanțare flexibile și ajustate nevoii de menținere a esenței
instituționale și a personalului-cheie al principalilor furnizori și rețelelor ALE

DVV International își percepe rolul în a-și ajuta partenerii să facă față cât mai bine posibil
impactului crizei de Corona virus și să dezvolte formate pentru serviciile ALE esențiale ca
răspuns la această criză. Vom informa și actualiza în mod regulat informațiile despre
inițiativele inovatoare dezvoltate de către proiectele și partenerii noștri cu privire la modul de
abordare a crizei și vom oferi sprijinul necesar oamenilor. Corona Virusul este o criză globală
și ar trebui să ne asigurăm că riposta la acesta va fi cu adevărat globală.

