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Abstract 

This article reflects the role of education as a decisive factor of social-economical development, and 

the life-lasting education as an intrinsic requivement of nowad ays and future society. 

 

„Educaţia responsabilizează oamenii, îi face activi şi productivi, 

 îi învaţă cum să se însereze în viaţa civilă şi în procesele democraţiei.” 

George Văideanu 

 

Sub presiunea progresului tehnologic şi al modernizării, a necesităţii creşterii productivităţii, cererea 

de educaţie creşte simţitor, evidenţiindu-se directa legătura dintre resursele umane calificate, pe de o parte, şi 
productivitatea, inovarea şi creativitatea - pe de alta. Evoluţia şi dezvoltarea lumii contemporane sunt 

independente, în mare măsură, de modul în care educaţia poate satisface cerinţele acestei dezvoltări. 

Sistemul educaţional a devenit componenta strategică a dezvoltării social-economice, deoarece este 

cel care produce competenţe, formează resursele umane, nu numai în sensul unei pregătiri vocaţionale, ci şi 
în sensul formării unor caractere, a promovării unor capacităţi inovatoare şi autoformative, care permit 

pregătirea continuă a forţei de muncă şi prin aceasta contribuie la flexibilitatea adaptării la schimbările 

tehnologice şi ştiinţifice. Doar prin educaţie omul însuşeşte limbajul social, îşi formează cultura generală şi 
comportamentul moral-cetăţenesc, îşi creează concepţia despre lume, îşi dezvoltă potenţialul creator şi se 

integrează socio-profesional. 

Prin formarea profesională, morală şi psihosocială a individului, prin modelele de acţiune socială pe 

care le oferă, învăţământul influenţează direct inovarea şi dezvoltarea socială, asumându-şi astfel şi un rol 

stabilizator în societate. 

Prin cunoştinţele şi valorile transmise, prin maniera de accesibilizare a ştiinţei, în măsura în care 

formează şi dezvoltă atitudini, abilităţi şi capacităţi materializate în comportamente sociale, şcoala este cea 

care nu numai că propagă descoperirile ştiinţifice şi tradiţiile culturale, ci şi cea care contribuie la elaborarea 

şi recrearea lor, la transpunerea lor în practică. „Dezvoltarea se face cu ajutorul educaţiei sau nu se 

realizează deloc” – menţiona cercetătorul român George Văideanu [6]. 

Dacă pornim de la faptul, că individul este singura resursă epuizabilă de producţie, de inovare 

ştiinţifică şi culturală, ajungem la concluzia că investiţia în educaţie este cea mai rentabilă, cu un profit mai 

sporit decât cel al băncilor sau al oricărui sector productiv, atât doar că este o investiţie care se amortizează 

pe termen mediu şi lung, pe parcursul vieţii profesionale, productive a individului. Asemeni unei reforme 

efectuate în sistemul de învăţământ care poate produce efecte economice, sociale şi culturale dorite abia după 

20-30 de ani. 

Pentru confirmarea celor expuse mai sus vom apela la exemplul Japoniei postbelice, la dezvoltarea 

economică şi ştiinţifică a acesteia care, la timpul său, a adoptat strategia relansării economice şi sociale prin 

investiţia în educaţie, în individ.  

Concomitent trebuie să se ţină cont şi de alt principiu important, că orice dezvoltare este strâns legată 

de dezvoltarea sectorului economic, deoarece chiar şi o forţă de muncă supracalificată, care nu are unde lucra 

şi produce, poate doar să sporească rândurile şomerilor sau să emigreze spre alte ţări care îi pot satisface 

aspiraţiile socio-profesionale, fenomene caracteristice astăzi şi pentru Republica Moldova. 

Totuşi practica demonstrează, că este mai ieftin şi mai eficient să oferi tinerilor o educaţie iniţială de 

calitate decât să compensezi ulterior situaţia lor socială ca şomeri adulţi. Un individ care nu a dobândit 

nivelul de calificare ce iar permite să se integreze în societate şi să-şi asigure existenţa, costă mult mai mult 
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statul prin asistarea socială pe care trebuie să i-o acorde, fie ca şomer, fie ca reprezentant al altor grupuri 

vulnerabile, care adesea recurg la mijloace ilicite pentru a supravieţui.  

În condiţiile, în care oamenii şi în special tinerii care studiază sunt acaparaţi de avalanşa tehnologică 

şi infectaţi de dominaţia valorilor economice asupra celor spirituale, expresia „a avea” devine astăzi mai 

importantă decât noţiunea de „a fi”. Mai mult, într-o lume pragmatică prin excelenţă, care-şi urmăreşte 

halucinată himerele materiale, două noi instituţii tind să le substituie pe cele clasice (Familia, Şcoala, 

Biserica) în rolul lor de a educa şi a promova modele existenţionale: strada şi media. Această stare de lucruri 

ne sugerează o tristă constatare, că educaţia morală este poate cel mai pronunţat eşec al sistemului 

educaţional din ultimele două decenii. Or, în ultimul timp s-a pus accentul pe conţinuturile tehnologice, 

fizice şi intelectuale ale educaţiei şi foarte puţin s-a valorificat conţinutul moral, fapt care ne permite să 

vorbim despre o scădere a responsabilităţii didactice în mediul educaţional. 

Pentru a evita riscul depersonalizării şi alienării tehnologice a celor ce învaţă, rolul şcolii în 

adoptarea unei viziuni axiologice şi umaniste în educaţie rămâne a fi cel mai important. Anume şcolii îi 
revine misiunea de bază să impulsioneze dorinţa, dar şi plăcerea de a învăţa, să potenţeze capacitatea de a 

învăţa cum să înveţi şi de a stimula pe larg curiozitatea intelectuală.  

Omul trebuie să fie pregătit să profite de ocaziile de a învăţa, care i se oferă de-a lungul vieţii, atât 

pentru a-şi lărgi orizontul cunoaşterii, cât şi pentru a se adapta, fără probleme, la o lume în schimbare, la o 

lume complexă. Iată şi unele tipuri fundamentale de învăţare, necesare pe parcursul întregii vieţi: 

- a învăţa să ştii, ceea ce înseamnă dobândirea instrumentelor cunoaşterii, adică a învăţa să acumulezi 

cunoştinţe generale şi de specialitate suficient de cuprinzătoare; 

- a învăţa să faci, astfel încât individul să intre în relaţie cu mediul înconjurător, să acţioneze cu 

îndemânare; 

- a învăţa să trăieşti împreună cu alţii, pentru a coopera cu alte persoane, participând la activităţile 

umane; 

- a învăţa să fii şi să devii, pentru a-ţi dezvolta personalitatea şi a fi capabil să acţionezi cu o autonomie 

crescândă, judecând prin prisma propriei scări de valori şi concepţii şi asumându-ţi răspunderea. 

Pentru a putea participa activ şi eficient la viaţa profesională, familială şi comunitară, dar şi pentru a 

putea învăţa de-a lungul întregii vieţi, fiecare om trebuie să posede un şir de abilităţi de bază, cum ar fi: 

• Competenţa de a comunica, cu spirit de echipă, de iniţiativă; 

• Capacitatea de asumare a responsabilităţilor; 

• Abilităţi de mânuire a calculatorului; 

• Cunoaşterea unor limbi străine; 

• Posedarea unei culturi tehnologice; 

• Posedarea spiritului antreprenorial; 

• Posedarea unor competenţe sociale.  

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

continue a adulţilor, care trebuie să fie în relaţie cu validarea în serviciu. Gerard Vaysse, unul din 

specialiştii de vază în domeniu avea să precizeze, că scopul formării continue este acela de a pregăti cetăţi 

care să înveţe de-a lungul vieţii, deoarece Europa sec. XXI va fi cea a cunoaşterii. Cercetătorul formulează 

ideea că acest proces presupune o revoluţie coperniciană în conştiinţa profesională şi prevede ca cel implicat 

să obţină efecte durabile în practicarea meseriei. 

Activitatea de formare continuă este o preocupare constantă de menţinere în formă a calităţii, a 

progresului într-o intermitenţă ascensională. Or, competenţele de bază obţinute cândva nu pot fi garantate pe 

toată durata vieţii deoarece cunoştinţele se depreciază rapid datorită evoluţiei cunoaşterii, a tehnologiei şi a 

organizării social politice. 

Formarea continuă este o posibilitate extraordinară de afirmare profesională prin competenţă şi 
acţiune de calitate. Specificul acestei activităţi se profilează şi prin valorificarea practicii educaţionale la 

nivelul adulţilor şi la categorii de vârstă diferite. Pentru adult învăţarea nu este o problemă de acumulare sau 
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de completare a cunoştinţelor, ci din contra, ea reprezintă o reorganizare, o restructurare sau chiar o 

dezvăţare dacă doriţi. În procesul de învăţare, motivaţia adultului este cu mult mai complexă decât în 

perioada şcolară. Adultul are deja bine formate procesele psihice şi se poate manifesta plenar în activitatea sa 

profesională. 

Educaţia în general, formarea continuă şi învăţarea pe tot parcursul vieţii devine o cerinţă intrinsecă 

a societăţii de azi şi de mâine. Cel care va poseda cultura învăţării pe parcursul întregii vieţi, va putea să se 

manifeste activ în societate, va fi capabil să-şi valorifice oricând competenţele indiferent de evoluţiile şi 
schimbările social-economice. 

La etapa actuală educaţia adulţilor nu mai poate fi privită doar ca un supliment sau ca o prelungire a 

educaţiei din tinereţe, ci apare ca o completare, continuare, perfecţionare şi individualizare a formării 

personale iniţiale, ea vizând aspecte mai generale şi dimensiuni educaţionale variate, care necesită a fi 

acoperite. 

Datorită revoluţiei ştiinţifice şi tehnice care a generat explozia informaţională şi perisabilitatea 

crescândă a cunoştinţelor, educaţia şi formarea nu se mai pot limita la anii şcolarităţii ci trebuie să se extindă 

pe tot parcursul vieţii. Pentru a facilita adaptarea la schimbare, educaţia trebuie să-şi elaboreze un sistem de 

obiective, conţinuturi şi metode menite să ajute oamenii şi societatea în procesul de adaptare socială, 

profesională şi culturală. 

Schimbările survenite la nivel economic, social, ştiinţific, politic, cultural, familial şi profesional 

impun adaptării şi readaptării rapide care necesită eforturi crescute şi permanente din partea tuturor 

persoanelor. Evoluţiile demografice de ultimă oră indică scăderea natalităţii şi creşterea numărului 

persoanelor în vârstă, care trebuie să beneficieze de programe de educaţie permanentă pentru a rămâne activi, 

productivi şi chiar creatori, inclusiv şi după părăsirea locului de muncă pentru a nu deveni o sursă de regres 

social din cauza neînţelegerii şi neadaptării adecvate la schimbări, a lipsei de receptivitate la nou. 

Educaţia trebuie concepută ca o formă totală a omului, modelând multiplu şi complex personalitatea 

fiecărui individ pe parcursul întregii sale existenţe, de exemplu, prin utilizarea eficientă a timpului liber, care 

a devenit o realitate ambiguă în societatea contemporană. 

Jacques Delors, studiind mai profund aceste probleme, a menţionat: „având la dispoziţie mai mult 

timp liber, datorită tehnologizării, oamenii se pot concentra asupra activităţilor extraprofesionale şi asupra 

propriei realizări, participând la activităţi cu scop educaţional mai mult sau mai puţin explicit, cu atât mai 

mult cu cât educaţia este un proces multidimensional, care nu se limitează la acumularea de cunoştinţe şi 

care nu cade exclusiv în sarcina sistemului educaţional”. 

În această ordine de idei, un rol important îl pot avea şi instituţiile care îşi extind rolul său 

educaţional sau chiar oferă programe educaţionale pentru adulţi, cum ar fi, de pildă, muzeele, bibliotecile, 

teatrele, cinematografele etc. Aici, însă, apare o nuanţă nouă. Într-o societate cu o economie în tranziţie, nu 

toţi doritorii de a participa la diverse activităţi extraprofesionale pot să frecventeze aceste instituţii contra 

plată, mai cu seamă bătrânii şi reprezentanţii altor grupuri vulnerabile. Or, educaţia a devenit astăzi o 

comoditate ca orice alta, ca orice alt serviciu pentru care trebuie să plăteşti pentru al avea.  

Considerăm că aceste probleme trebuie să fie permanent în vizorul instituţiilor statale, chemate să 

respecte şi să asigure drepturi egale tuturor cetăţenilor, inclusiv şi dreptul la educaţie şi formare. 

Aşadar, educaţia pe parcursul întregii vieţi este un proces permanent, cu reîmbogăţire şi adaptare a 

cunoaşterii şi abilităţilor fiecărui individ, de potenţare a capacităţii sale de a judeca şi de a acţiona, asigurând 

premise participării active şi responsabile la progresul societăţii. Prin intermediul educaţiei, individul uman 

îşi extinde existenţa dincolo de limitele biologice, devenind personalitate, iar personalitatea este 

individualitatea confirmată de comunitatea socială prin intermediul căreia trăieşte pentru a-i sluji sau 

îmbogăţi valorile. 

În concluzie, se conturează unele viziuni actuale vizând educaţia permanentă: 

- obiectivul educaţiei nu mai poate fi învăţarea ci procesul de a învăţa cum să înveţi, cum să cauţi şi 
să utilizezi eficient informaţia de care ai nevoie pentru a trăi în societate în armonie cu indivizi 

diferiţi; 
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- beneficiarul de educaţie permanentă încetează să mai fie obiectul pasiv al educaţiei, acesta 

devenind obiectul ei activ; 

- este necesară şi adoptarea unei metodologii didactice inovative care să favorizeze participarea 

benevolă a fiecărui individ la propria formare; 

- se conturează deplasarea procesului de învăţământ de la informare la formare, de la memorizare la 

raţionament, de la învăţare mecanică la învăţare creativă; 

- este necesară răspândirea cât mai largă în educaţia de toate nivelurile a tehnologiei didactice 

moderne (sisteme audiovizuale multimedia, învăţare asistată de calculator, internet etc.); 

- se impune revizuirea rolului şi funcţiei cadrului didactic, acesta urmând să devină consilier şi 
facilitator al învăţării, îndrumător şi stimulator al efortului de învăţare şi formare a copiilor, tinerilor 

şi adulţilor; 

- autoeducaţia trebuie înţeleasă ca o activitate conştientă, planificată şi sistematică desfăşurată de 

către fiinţa umană în scopul autoperfecţionării propriei personalităţi şi formării de noi deprinderi şi 
competenţe în vederea adaptării eficiente la specificul societăţii prezente şi viitoare. 

Punctând anumite idei de restructurare şi îmbunătăţire a sistemului educaţional în general, acestea s-

ar referi, întâi de toate, la: 

• Managementul educaţiei; 

• Articularea unui cadru legislativ armonizat, flexibil şi coerent; 

• Diversificarea surselor de finanţare; 

• Îmbunătăţirea sistemului de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice; 

• Dezvoltarea şi promovarea unui parteneriat eficient între şcoală şi agenţii sociali. 
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Abstract 

The article contains abstracts from own experience. The author stresses the results gained in 

systematical application of strategies, like Reading against You, Role Play working on the text for the 

development of communication competences for students in the gymnasium level. 

 

„Nu în ştiinţă e fericirea, 

dar în achiziţionarea ştiinţei.” 

E. Poe 

Studiul literaturii în şcoală este un proces complex. Principiile educaţiei literare în clasele gimnaziale 

tind să formeze cititori culţi, capabili să coreleze sistemele instrumentale comunicative/ literare/ lectorale, să 
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