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Introducere.
La începutul ultimului deceniu al secolului XX, în lucrarea: Cultura 

morală și caritatea, autorii: Eugenia Fonari și Maricica Livițchi mențio-
nau: „Astăzi când societatea noastră a început să reacționeze deosebit de 
acut la problemele etice, căutând să le rezolve în spiritul moralei civilizate, 
formarea universului moral al personalității prin educarea sentimentelor 
de bunătate, bunăvoință și politețe – constituie un imperativ al vremii” [2,  
P. 3]. Au trecut aproape trei decenii, dar imperativul evidențiat a trecut 
treptat în categoric, aplicând limbajul lui Im. Kant, care este întemeiat pe 
responsabilitatea morală, pe sentimentul datoriei, pe inteligența emoțio-
nală.

Unul dintre maeștrii spirituali ai omenirii – Socrate, pentru prima 
dată atrage atenția asupra semnificației cunoașterii, mai ales a cunoaș-
terii de sine. Generalizând discursurile maestrului, cel mai bun discipol al 
său – Platon sublinia: nu trebuie trecut cu ușurință peste pasajele în care 
Socrate declară despre discursul său: „neînpodobit cu întorsături mește-
șugite și cuvinte alese”, autenticitatea neîndoelnică este caracteristica lui 
definitorie. În autoevaluarea sa, Socrate declară că nu este un învățător, un 
maestru, chiar dacă unele texte platonice îl prezintă așa. „De fapt, spunea: 
Eu profesor nu i-am fost nimănui, dar dacă cineva dorea să mă asculte 
vorbind și îndeletnicindu-mă de ale mele, fie acela tânăr sau bătrân, eu 
n-am împiedicat niciodată pe nimeni [6, 33, a-b]. În continuare Socrate 
menționa: „n-am făgăduit învățătură cuiva și nici n-am învățat pe nimeni”. 
Eu însă voi afirma: asimilând conținutul lucrărilor despre Socrate, siste-
matizate de Platon, lucrarea „Amintiri despre Socrate” a lui Xenofon, am 
înțeles că Socrate este contemporan cu noi anume prin faptul că a știut să 
selecteze cele mai acute probleme ale timpului său, să le formuleze într-un 
limbaj accesibil tuturor, învățându-i pe ascultători cum să le analizeze și 
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care este calea inversă a gândirii – generalizarea datelor obținute prin apli-
carea analizei. De la Socrate, Confucius, Platon, Aristotel, Rene Descartes, 
Kant, Hegel etc., Constantin Rădulescu Motru, Mihai Ralea, Dumitru 
Roșca etc. ai ce învăța, în lucrările lor și despre ei sunt explicate funda-
mentele cunoașterii, comunicării, implicării în viața comunității.

În Prefața lucrării: Educația sentimentală, semnată de Gustave Flau-
bert, găsim aprecierea: „judecata este cea care, ulterior, atribuie oricărui 
fenomen vizual, cauze exterioare, dar în prima noastră impresie, această 
cauză nu este implicată”. Subiectivismul lui Flaubert se exprimă printr-o 
întrebuințare nouă a timpurilor verbale, a prepoziției, a adverbelor. Oame-
nii în această viziune nu sunt nici mai mult decât lucrurile, dar nici mai 
puțin altceva decât „o iluzie ce trebuie descrisă”. Romanul este un lung 
raport asupra unei vieți întregi, fără ca personajele să ia spre a spune astfel, 
parte activă la acțiune [3, p. 5]. 

Rezultatele investigației.
Cunoașterea este un act, care se desfășoară în cadrul conștiinței indi-

viduale. Activând propriile capacități cognitive, individul acumulează și 
asimilează cunoștințele necesare pentru afirmarea în grupul social. Cu 
timpul în baza cunoștințelor de care dispune individul își dezvoltă capaci-
tatea de generalizare și produce cunoștințe noi. Cunoașterea este procesul 
dialectic, contradictoriu al reproducerii treptate în conștiință, în sistemul 
imaginilor ideale a esenței lucrurilor, a proceselor și fenomenelor sociale. 
Omul inițiază procesul cunoașterii din necesitatea adaptării la mediul 
natural de viață, apoi din dorința de a dobândi un statut social, de a fi soli-
citat de comunitate, de a desfășura diverse activități social-utile, prin care 
și-ar demonstra utilitatea.

Deosebim cunoaștere comună și cunoaștere teoretică. Cunoașterea  
comună este caracteristică tuturor oamenilor sănătoși, înzestrați cu rați-
une. Inițiind cunoașterea, omul acumulează cunoștințele necesare adaptă-
rii la mediul fizic de viață, iar în baza acestora își organizează propriile rela-
ții cu natura, adoptă o atitudine față de plante și animale, față de pădure, 
bazinele acvatice și alte biocenoze. Treptat individul înțelege semnificația 
acestora pentru sine și comunitatea cu care se identifică. Este important 
ca în faza inițială a socializării individul să aibă exemple positive de atitu-
dine prietenoasă, grijulie, responsabilă față de toate elementele sistemului 
ecologic.



7

Materialele Mesei rotunde, 3 iulie 2020

Cunoașterea științifică este realizată cu ajutorul unor mijloace, metode, 
tehnici și este orientată către atingerea unor obiective concrete: descifra-
rea conținutului legilor, descoperirea structurilor ascunse, pentru a înțe-
lege, a explica și controla diversitatea obiectelor. Rezultatele cunoașterii 
științifice sunt expuse sub forma ipotezelor, conceptelor, legilor, teoriilor. 
Asimilarea acestora de către individualitatea umană se realizează treptat, 
răspunzând unor necesități/interese practice. Aparatul științific este util 
fiecărei persoane, înzestrate cu potențialul unui bun observator a tot ce 
se petrece în lume; în funcținalitatea sistemului ecologic și a celui social. 
Cunoașterea științifică este condiționată nu doar de cerințele nemijlocite 
ale practicii cotidiene, dar și de interesele cognitive, prin care se mani-
festă necesitățile societății în prognozarea modelelor de însușire practică 
a lumii. Cunoașterea teoretică este orientată nu numai către studierea 
obiectelor transformate în practica socială, dar și spre cele care vor deveni 
în viitor obiect al însușirii practice. Rezultatele cercetării științifice sunt 
expuse în limbajul artificial, de aceea oamenii pentru a avansa în cunoaș-
terea lumii au nevoie de asimilarea conținutului noțiunilor polisemantice, 
de studierea mijloacelor, instrumentelor, metodelor aplicate de savanți. În 
activitatea științifică descoperim diverse moduri de argumantare a veri-
dicității cunoștințelor, printre care menționăm: controlul experimental, 
deducerea cunoștințelor noi din cele deja validate. Includerea subiectului 
în cercetarea științifică, presupune atât însușirea de către el a unor mij-
loace și metode de cercetare, cât și asimilarea unui sistem de orientări 
valorice și dispoziții orientate către un scop determinat [5, P. 161-167].

Trăim într-o lume dinamică, penetrată de multiple procese integra-
tive, generalizate în fenomenele: globalizare și regionalizare. Pentru a face 
față provocărilor ce vin din exteriorul persoanei, comunității este nece-
sară socializarea individului – proces prin care sunt asimilate cunoștin-
țele și bunele practice, accumulate, evaluate, verificate de alte generații. În 
procesul socializării individului un rol important îi revine învățământului. 

Învățământul, îndeosebi cel umanitar, în sistemul de asigurare vitală a 
societății are un rol important nu doar în dezvoltarea economică, dar și în 
asigurarea securității vieții spirituale a cetățenilor și comunității. Învăță-
mântul oferă posibilități unice pentru formarea unei personalități integre, 
caracterizată de verticalitate, competitivă pe piața muncii, atât interne, cât 
și externe. Învățământul contribuie la reproducerea culturii, valorilor spiri-
tuale a unui neam. Actualmente, societatea, grupurile sociale se confruntă 
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cu diverse provocări, la care pot răspunde, la timp și adecvat, doar oamenii 
informați. Savanții constată aprofundarea crizei spirituale a umanității, care 
nu trebuie și nici nu poate fi ignorată. Pericolul crizei spirituale rezidă în 
invizibilitatea lui. Criza reprezintă un stimul puternic dacă îl amenință pe 
om, apare în fața lui ca punct inițial a unei alegeri inevitabile (boală, război, 
epidemie, pandemie). În astfel de situații se schimbă tabloul lumii, sunt 
mobilizate toate resursele disponibile, care salvează deseori organismul 
social de la dispariție. Cu regret în timpul crizelor opunerea câte o dată 
întârzie, iar degradarea culturii capătă un caracter ireversibil, care conduce 
la o catastrofă asemănătoare celei din Rusia (1917); Germania (1930).

Securitatea spirituală reprezintă ansamblul cauzelor care permit unui 
subiect social (cultura, societatea) să-și păstreze parametrii vitali în limi-
tele, normele istorice. Ieșirea în afara acestora sub influența diverșilor 
factori: culturali, normativi, valorici, conduce la o catastrofă națională [8]. 
În scopul ne admiterii unei astfel de situații, vă invit să medităm asupra 
fenomenelor: securitatea umană, securitatea spirituală, sănătatea mintală, 
în afara cărora orice strategie de supraviețuire, orice program de dezvol-
tare durabilă este lipsit de sens. 

În lumea dinamică, caracterizată de numeroase și diverse schimbări, 
este solicitată implicarea fiecărui membru al comunității, se cere respec-
tarea principiului solidarității. Statul democratic de drept pe care noi 
ne-am propus să-l implementăm nu poate fi funcțional fără implicarea 
activă a cetățenilor în soluționarea problemelor vitale atât pentru individ, 
cât și pentru comunitate. Implicarea, interesul pentru viața publică îl 
responsabilizează pe om, îi modifică gândirea, abordarea, atitudinea față 
de tot ce se întâmplă în lume, în propriul anturaj. Iată de ce am eviden-
țiat aceste procese: cunoaștere, implicare, participare, care se află în inter-
acțiune dialectică, în relație de interdependență. Devenind conștient de 
structura și orientarea proceselor sociale prin cunoaștere, cercetare, înțe-
legere, omul devine subiect activ al relațiilor sociale, cu atât mai mult că 
el are o motivație solidă – nevoile, necesitățile, interese. În acest context, 
omul are nevoie de claritate în domeniul semnificației noțiunilor utilizate 
în activitatea cotidiană și cea profesională. Dat fiind că la baza educa-
ției și instruirii pe tot parcursul vieții plasăm educația morală, spirituală 
vă propunem definiția oferită de profesorul Teodor N. Țîrdea: ,, Morala 
este un ansamblu de principii și norme, idealuri și reguli, de sentimente 
și convingeri de reglementare a comportamentului oamenilor, a relațiilor 
dintre ei, dintre ei și societate, întemeiate pe noțiunile: bine și rău” [7, P. 6].
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Rezultatele interacțiunii observate de cercetătorii care se implică în 
diverse proiecte de evaluare sunt determinate de nivelul de dezvoltare, 
manifestare al culturii: spirituale, morale, de securitate, toleranței etc. 
Elementele preconizate în atingerea obiectivelor educației, învățămân-
tului sunt: cultivarea străduinței, loialității, înțelegerea, ajutorul reciproc, 
atitudinea tolerantă față de diferențe etc. Este foarte important să creăm 
condiții favorabile elevilor, tinerilor, adulților pentru a însuși cunoștințele 
necesare pentru a răspunde provocărilor timpului [1]. Un set de obiec-
tive educaționale sunt concentrate în cunoașterea identității atât la nivel 
individual, cât și la cel social. „Or o analiză succintă a evenimentelor care 
s-au produs în plan global arată că la baza tuturor se află eterna problemă 
nesoluționată de către om – căutarea de sine” [4, P. 12-13].

Anul 2020, va trece în istoria omenirii ca un an al verificării capacității 
omului de a se adapta la schimbările mediului ambiant, vieții sociale. În 
contextul lărgirii intensive a spațiului de influență a virusului pandemic, 
apar mai multe întrebări: Cum a fost posibil ca provocarea să atingă așa 
dimensiuni geografice? Eu nu supun analizei cauzele ieșirii întâmplă-
toare a virusului în spațiul social? Deși și aici am găsi diverse curiozități. 
Eucaut răspuns la întrebarea: Cum a admis omenirea răspândirea viru-
sului ucigător? Un prim răspuns ar fi: din cauza ne implicării, în primul 
rând, a celor vizați – responsabilii din sănătate, factorul decisional. În al 
doilea rând, a-și evidenția lipsa de comunicare sau conlucrarea inefici-
entă a instituțiilor statului, absența unui dialog social. În al treilea rând, 
competiția între savanții din domeniul medicinii, care urmărindu-și inte-
resul de a descoperi și verifica vaccinul împotriva virusului pandemic, 
au uitat de normele morale, au uitat că conlucrând, consultându-se ar fi 
redus timpul necesar pentru a veni în ajutorul pacienților. Nu în ultimul 
rând, noi, oamenii, am dat dovadă de iresponsabilitate, indiferență. Este de 
neconceput faptul că virusul prin mișcarea sa accelerată a acoperit atmo-
sfera, este present peste tot în lume, a luat milioane de vieți, iar oamenii se 
comportă la fel ca în timpurile stabilității sociale.

Concluzii.
Mai mult telegrafic mi-am expus poziția cu referire la procesele eviden-

țiate, deoarece sunt de așa o complexitate încât la fiecare subiect este nece-
sară o monografie colectivă. Am oferit trei surse în care fenomenele inves-
tigate sunt corelate, întemeiate pe valorile, principiile și normele morale.
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Am evidențiat semnificația educației, învățământului pentru organi-
zarea și gestiunea vieții sociale în statul democratic de drept, funcționarea 
normală a instituțiilor căruia are la bază activismul cetățenilor, implicarea 
lor în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea la nivel 
local, national, regional, global. 

Educarea, instruirea unui cetățean activ, capabil să răspundă, la timp și 
adecvat, la provocările timpul istoric în care trăim și activăm, este o misi-
une complicată, dificilă. În aceste procese se întâlnesc: savanții din diverse 
domenii ale științei contemporane, politicienii, funcționarii publici, medi-
cii, juriștii, pedagogii, educatorii, psihologii etc. Instituțiile statului demo-
cratic ar trebui să creeze condiții favorabile pentru cei care lucrează cu 
viitorii actori ai vieții sociale, pregătindu-i să-și asume responsabilitatea și 
să gestioneza procesele complicate de crize, instabilitate.

Epidemia „COVID-19” putea fi localizată în China, dacă statele dezvol-
tate, care decid la nivel global cum să se desfășoare evenimentele, dacă 
organizațiile internaționale, regionale erau mai insistente, dar ce s-a făcut 
n-a fost suficient, deoarece noi nu ne-am implicat.
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