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Etimologia termenului

EDUCAłIE
Limba latină:
 educatio = creştere, hrănire, formare


educo-educare = a creşte, a hrăni, a forma,
a instrui



educo-educere = a scoate din, a înălŃa

EducaŃia –
obiect de studiu al pedagogiei
EducaŃia ca activitate
 ansamblul de acŃiuni conştiente, sistematice pe care un subiect
educaŃional (educatorul) le exercită asupra unui obiect educaŃional
(educatul) în vederea realizării unui scop bine determinat
 stadiul superior al educaŃiei şi umanizării – autoeducaŃia

EducaŃia ca proces
 acŃiunea de transformare în sens pozitiv şi pe termen lung a fiinŃei
umane, în perspectiva unor finalităŃi explicit formulate
 proces specific uman care urmăreşte valorizarea resurselor interne
ale personalităŃii

EducaŃia ca produs
 cultura generală şi de specialitate, comportamentul, atitudinile,
valorile împărtăşite, deprinderile şi priceperile, motivaŃia

O definiŃie operaŃională a educaŃiei
Activitate socială complexă realizată printr-un lanŃ
nesfârşit de acŃiuni exercitate în mod conştient,
sistematic şi organizat; în fiecare moment un
subiect – individual sau colectiv – acŃionează
asupra unui obiect – individual sau colectiv -, în
vederea transformării acestuia din urmă într-o
personalitate activă şi creatoare, corespunzătoare
atât condiŃiilor istorico-sociale prezente şi de
perspectivă, cât şi potenŃialului său biopsihic
individual (Nicola, I. 1996).

Formele educaŃiei


EducaŃia formală (şcolară)



EducaŃia nonformală
(extraşcolară)



EducaŃia informală (incidentală)

EducaŃia formală (şcolară)


cuprinde ansamblul acŃiunilor intenŃionat educative, realizate
în mod planificat, sistematic, în cadrul instituŃiilor şcolare şi
universitare, structurate şi ierarhizate în trepte şcolare şi pe ani
de studiu;



asigură formare intensivă, cu obiective clar precizate, eşalonate
pe baza unor programe de studii, sub conducerea unui corp
profesoral specializat şi care se adresează unui public ce
beneficiază de un statut aparte – elevi sau studenŃi;



permite asimilarea cunoştinŃelor ca sistem din vaste sisteme ale
experienŃei umane, ale ştiinŃei şi tehnologiei, ale literaturii şi
filosofiei, ale artei şi eticii, oferind, concomitent şi un cadru
metodic al exersării şi dezvoltării aptitudinilor şi capacităŃilor
umane;



reprezintă un autentic instrument de integrare socială, fiind
întotdeauna evaluată social.

EducaŃia nonformală (extraşcolară)


cuprinde ansamblul acŃiunilor educaŃiei neşcolare, structurate
şi organizate într-un cadru instituŃionalizat, dar situat în afara
sistemului școlar;



acŃiunile de educaŃie şi instrucŃie extraşcolară se subdivid în:
 paraşcolare – medii socio-profesionale, de perfecŃionare
reciclare, recalificare, de formare civică sau profesională;
 perişcolare – medii socio-culturale, de autoeducaŃie şi de
loisire, de refacere a echilibrului psihic şi fizic prin relaxare;



se desfășoară în instituŃii tradiŃionale sau moderne: cluburi ale
elevilor, organizaŃii nonguvernamentale, cluburi sportive, teatre,
muzee, biblioteci, excursii, televiziune, cinematograf, presă,
Internet etc.;



prezintă o mare flexibilitate, cuprinde programe variate în funcŃie
de vârstă, sex, categorii socio-profesionale, religioase etc.

EducaŃia informală (incidentală)
 cuprinde ansamblul influenŃelor cu efecte educative care
rezultă din contextul situaŃiilor şi activităŃilor cotidiene și nu îşi
propune în mod deliberat atingerea unor scopuri de ordin
educativ;
 provine din mediul de viaŃă, din ambianŃa familială, civilizaŃia
urbană, viaŃa satului, grupuri de vârstă sau din meseria practicată,
din participarea la viaŃa socio-culturală și este în afara cadrului
organizat, instituŃionalizat;
 este mijlocită de miile de contacte spontane ale existenŃei
cotidiene, ceea ce face ca fiecare individ să achiziŃioneze în
decursul vieŃii sale informaŃii, să interiorizeze valori, să adopte
atitudini, să exteriorizeze comportamente etc., care îmbogăŃesc,
pe neobservate, profilul său spiritual;
 este spontană sau difuză, ocupă ponderea cea mai mare în timp şi
ca influenŃă extensivă asupra diferitelor laturi ale fiinŃei umane.

InterdependenŃa formelor educaŃiei


Fiecare formă a educaŃiei are raŃiunea ei de a fi şi câmpul ei de
acŃiune în procesul de educaŃie.



EducaŃia formală şi cea nonformală au puncte comune în
sistemul organizat de societate, în scopul facilitării şi grăbirii
achiziŃiilor cunoaşterii, interiorizării valorilor culturii, modelării
comportamentelor, forme instituŃionalizate, diferenŃiate prin
cadrul şi modalităŃile de realizare.



EducaŃia formală beneficiază de modalităŃile educaŃiei
spontane, deoarece şcoala nu poate ignora bogăŃia de
informaŃie şi experienŃele inedite acumulate de elevi în timpul
lor liber.



EducaŃia formală orientează, completează şi corectează
achiziŃiile obŃinute prin intermediul educaŃiei nonformale şi
ocazionale; exercită o funcŃie integrativă, de sinteză, a
diferitelor experienŃe trăite.

FuncŃiile educaŃiei
1. Selectarea, prelucrarea şi transmiterea valorilor de la
societate la individ - asigură conŃinutul educaŃiei şi
exprima funcŃia culturală a educaŃiei.
2. Dezvoltarea conştientă şi progresivă a potenŃialului
bio-psihic al omului - realizabilă pe baza valorificării
descoperirilor biologiei şi psihologiei şi a
fundamentării acŃiunii educaŃionale pe aceste
descoperiri.
3. Pregătirea omului pentru integrarea activă în viaŃa
socială - realizarea unor activităŃi socialmente utile în
diferite contexte sociale, pentru el şi pentru
comunitate; exprimă funcŃia economică a educaŃiei.

EducaŃia şi problematica lumii
contemporane
 Problematica

lumii
contemporane
(P.L.C.) - fenomen complex care reflectă
modalităŃile de implicare ale domeniului
educaŃional în soluŃionarea provocărilor
lansate de spaŃiul social contemporan.
 Conceptul P.L.C. a fost introdus de
Clubul de la Roma, întemeiat în 1968 sub
conducerea lui A. Peccei, ca o instituŃie ce
reuneşte specialişti din întreaga lume
preocupaŃi de evoluŃia şi destinul omenirii.

Noile educaŃii
 EducaŃia pentru mediu sau educaŃia ecologică
vizează ameliorarea calităŃii mediului ambiant.
 EducaŃia pentru pace şi cooperare formează
aptitudini şi atitudini civice prin dialog şi
participare la rezolvarea conflictelor.
 EducaŃia pentru comunicare şi mass-media
formează o atitudine critică, selectivă faŃă de
avalanşa de informaŃii oferite de mass-media.
 EducaŃia pentru participare şi democraŃie
intenŃionează formarea unui cetăŃean conştient de
drepturile şi responsabilităŃile sale.

Noile educaŃii (continuare)
 EducaŃia pentru schimbare şi dezvoltare formează
capacităŃii de adaptare rapidă şi responsabilă a
omului la reformele, inovaŃiile, transformările
petrecute în diferite sectoare ale vieŃii sociale.
 EducaŃia pentru tehnologie şi progres formează
aptitudini şi atitudini necesare în condiŃiile
progresului tehnologic.
 EducaŃia demografică cultivă responsabilităŃi civice în
raport cu problemele specifice populaŃiei (creştere,
scădere, migraŃie etc.).
 EducaŃia sanitară formează competenŃe de organizare
raŃională a vieŃii în condiŃiile rezolvării unor probleme
specifice educaŃiei nutriŃionale, educaŃiei sexuale,
educaŃiei casnice etc.

Demersuri de introducere a noilor educaŃii în
sistemele moderne de învăŃământ


Demersul disciplinar înseamnă introducerea
de discipline centrate pe un anumit tip de
educaŃie.



Demersul modular/disciplinar implică crearea
de module specifice noilor educaŃii în cadrul
disciplinelor tradiŃionale.



Demersul infuzional vizează transmiterea de
mesaje ce Ńin de noile educaŃii în aria unor
discipline diferite.



Demersul
transdisciplinar
presupune
abordarea noilor educaŃii sub forma unor
sinteze ştiinŃifice, realizate semestrial sau
anual de echipe de profesori.

EducaŃia permanentă

AutoeducaŃia
 Este o capacitatea care nu apare spontan, ci este
produsul unei activităŃi organizată în şcoală, sub
conducerea profesorului, şi de durată.
 Activitatea conştientă şi complexă a fiinŃei umane
desfăşurată
în
scopul
desăvârşirii
propriei
personalităŃi, prin care subiectul uman îşi stabileşte,
implicit sau explicit, propriile scopuri şi obiective
educaŃionale.
 Până la vârsta preadolescenŃei educaŃia ocupă o
pondere mai mare decât autoeducaŃia, în timp acestea
devin egale ca importanŃă şi extensie, iar după
adolescenŃă autoeducaŃia deŃine treptat o pondere
semnificativ
mai
mare
decât
educaŃia,
permanentizându-se în timp.

Dezvoltarea capacităŃii de autoeducaŃia
 Formarea autonomiei cognitive prin dezvoltarea unor
strategii şi abilităŃi de muncă intelectuală.
 Cultivarea independenŃei şi intereselor elevilor, în acord cu
aptitudinile şi aspiraŃiile lor.
 Educarea voinŃei elevilor şi a capacităŃii acestora de a
depune un efort constant pentru realizarea sarcinilor
impuse/autoimpuse.
 Organizarea judicioasă a bugetului de timp.
 Dezvoltarea capacităŃii de autoevaluare şi reflecŃie
personală, de estimare corectă atât a posibilităŃilor şi
limitelor proprii, dar şi a modalităŃilor de surmontare a
acestora.

EducaŃia adulŃilor


Prima şcoală pentru adulŃi ia fiinŃă în anul 1798, la
Nottingham, Marea Britanie.



Formele de organizare a educaŃiei adulŃilor includ:
 cursuri de reciclare
 cursuri de perfecŃionare
 universităŃi populare



Activitate complexă, dificilă şi pretenŃioasă din
următoarele motive:

EducaŃia adulŃilor

Knowles, M. S., 1984,
The Art and Science of Helping Adults Learning

EducaŃia adulŃilor


curiozitatea scade şi se limitează la domeniile de interes ale
adultului;



puterea de memorare mai redusă, ceea ce impune o structurare
logică şi psiho-pedagogică a volumului de informaŃii;



plasticitatea eu-lui este în scădere, ceea ce duce la conservatorism,
rigiditate şi rezistenŃă crescută la schimbare;



rezerve faŃă de sistemul şcolar clasic şi discursul de tip academic;



necesitatea unei permanente dublări a discursului teoretic cu
exemple practice autentice;



puterea autoritară a profesorului scade, fiind necesar ca acesta să fie
perceput drept consilier pentru anumite teme sau probleme practice
şi nu ca profesor în sensul strict al cuvântului.

TendinŃe în educaŃia contemporană
ÎnvăŃarea de
menŃinere

norme
metode
reguli

evenimente
posibile în viitor

ÎnvăŃarea
inovatoare

situaŃii
alternative
formularea
de probleme

situaŃii
cunoscute

autonomie
şi
integrare

Paradigme educaŃionale – abordare comparativă
Paradigma veche

Paradigma nouă



Accentul cade pe conŃinut, pe 
informaŃii

Accentul cade pe „a învăŃa să înveŃi”,
pe accesul la informaŃii



EducaŃia centrată pe profesor şi pe 
predare

EducaŃie centrată pe elevi/adulŃi şi pe
procesul învăŃării



ÎnvăŃare
prin
reproducere

ÎnvăŃare prin gândire
rezolvare de probleme



Ritm uniform de învăŃare



Ritmuri şi stiluri de învăŃare diferite



ActivităŃi şcolare cu grupuri mari



ActivităŃi şcolare individualizate



Profesorul este mai mult
transmiŃător de cunoştinŃe



Programe analitice
rigide; manualul unic



Accent pe cunoştinŃe teoretice



Se învaŃă pentru prezent (învăŃare
de menŃinere).

memorare

şi 

critică

şi

un 

Profesorul are rol de organizator, de
îndrumător, animator al învăŃării

obligatorii, 

Programe analitice flexibile; manuale
alternative



Completarea cunoaşterii teoretice şi
abstracte cu practica, experienŃa



Se învaŃă pentru viitor (învăŃare
inovatoare).

AplicaŃie - CVINTET
ElaboraŃi un cvintet cu titlul EducaŃia, respectând
următoarea structură:
 I vers: 1 cuvânt care precizează subiectul;
 al II-lea vers: 2 cuvinte care descriu subiectul;
 al III-lea vers: 3 cuvinte care exprimă acŃiuni;
 al IV-lea vers: 1 propoziŃie, formată din patru
cuvinte care exprimă o idee, o definiŃie sau
sentimente faŃă de subiect;
 al V-lea vers: 1 cuvânt care exprimă esenŃa
subiectului.
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