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1. Educația și funcțiile ei
Educația pentru toate timpurile și pentru toate popoarele constituie cel mai important
fenomen al vieții spirituale a societății. Fără educație este de neconceput viața societății
umane, or semniﬁcația ei este transmiterea cunoștințelor acumulate și a experienței de viață.
Educația este o categorie general-umană, o categorie veșnică. Ea a apărut odată cu
apariția societății umane, odată cu ea și se dezvoltă: se modiﬁcă scopurile, conținutul și
mijloacele educației, metodele și procedeele pedagogice.
În literatura de specialitate educația ca noțiune pedagogică se examinează în contextul
unui sens larg și îngust. În sens larg educația reprezintă totalitatea de inﬂuențe formative a
tuturor institutelor obștești care asigură transmiterea din generație în generație a
experienței social-culturale, normelor și valorilor. În acest sens noțiunea “educație” este mai
aproape de noțiunea “socializare”. În sens pedagogic îngust educația reprezintă activitatea
special organizată, orientată spre formarea anumitor calități ale omului, realizată prin
interacțiunea pedagogilor și celor educați în cadrul sistemei educative. Activitatea
pedagogilor în acest caz este deﬁnită drept muncă educativă.
Există diverse deﬁniții ale educației. Educația - proces creativ, bine orientat de
interacțiune a pedagogilor și educatului(-ților) în vederea creării condițiilor optimale pentru
organizarea asimilării valorilor social-culturale ale societății, și ca urmare dezvoltarea
individualității, autoactualizarea personalității lui (-lor).

O altă deﬁniție interpretează educația ca “acțiuni încercate de oameni pentru a
favoriza într-un anumit sens personalitatea altor oameni” [V. Brezinka].
În opinia lui Kant, educația este o activitate de disciplinare, cultivare, civilizare și
moralizare a omului, iar scopul educației este de a dezvolta în individ toată perfecțiunea de
care este susceptibil.
Potrivit altei deﬁniții “educația constituie acțiunea generațiilor adulte asupra celor
tinere cu scopul de a forma acestora din urmă anumite stări ﬁzice, intelectuale și mintale
necesare vieții sociale și mediului special pentru care sunt destinate” [Emil Durkheim].
Educația este o voință de iubire generoasă față de suﬂetul altuia pentru a i se
dezvolta întreaga receptivitate pentru valori și capacitatea de a realiza valori [Eduard
Spranger].
Noțiunea de educație în deﬁnițiile prezentate acoperă multiple conținuturi,
accentuîndu-se ﬁe scopul educației, ﬁe natura procesului educativ, ﬁe conținutul educației,
ﬁe laturile sau funcțiile actului educativ.
Analizînd fenomenul educației putem evidenția trei repere metodologice ale ei, care
demonstrează extinderea conținutului acestei noțiuni:
- educația ca activitate organizată instituțional conform unor ﬁnalități pedagogice,
orientări valorice;
- educația ca proces angajat între mai multe ﬁințe umane, aﬂate în diferite relații de
comunicare și de modiﬁcare reciprocă, marcînd drumul psihologic al
personalității spre umanizare, spre (auto)dezvoltarea sa continuă;
- educația ca produs al activității de formare a personalității, determinat și adaptat la
cerințele societății; “producție” a omului ca om, creație continuă a omului de către
om, producție a omului social prin societate (I. Cerghit).
Succesul educației depinde de participarea educatului în formarea personalității sale.
Activitatea conștientă a personalității umane în direcția formării la sine a anumitor calități se
numește autoeducație.
Diferite abordări ale esenței educației subliniază complexitatea practică și
multilateralitatea acestui fenomen. Totuși, în baza sintezei unei serii de ipostaze ale educației
pot ﬁ evidențiate următoarele trăsături caracteristice:

iEducația este un fenomen speciﬁc uman; acțiunea educativă nu se poate extinde
asupra lumii animalelor sau a plantelor, întrucît ele nu posedă conștiință fără de care nu
există educație.
iEsența educației constă într-un sistem de acțiuni prin care educatorul în mod
intenționat tinde să inﬂuențeze asupra educatului.
iEducația poate ﬁ concepută ca o acțiune socială încercată de oameni spre a
îmbunătăți durabil într-un anumit sens (îmbunătățire, păstrare sau înlăturare) constituția
predispozițiilor psihice ale altor oameni. Indicația “a încerca” permite să admitem că
acțiunile educaționale pot avea nu numai succes dar și insucces.
iEducația constituie una din formele de activitate orientate spre schimbarea omului
sau a grupei de oameni. Această activitate practico-transformatoare este îndreptată spre
schimbarea stării psihice, concepției și conștiinței, cunoașterii și modului de activitate a
personalității și orientărilor valorice ale educatului. Speciﬁcul său educația îl exprimă în
stabilirea scopului și a poziției educatorului în raport cu educatul.
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