
 

ABSTRACT 

Information and communication technology has known a significant growth 
in recent years allowing progress towards a new stage of human society - 
the information society, ensuring the economic growth under increased 
environmental protection conditions, with the primary consequence: 
reducing physical consumption in favor of information and knowledge 
capitalization. 
Thus, education as an oriented, organized and aware process enforces its 
role as a fundamental pillar within the human capital psycho-individual 
development, as the new education is designed to support human 
adaptation to the requirements of an existing digitized environment. 
Therefore, all this leads to the resizing of human capital investment, namely 
in education, training and health, the professional-scientific training of 
human capital becoming vital. 
 
Keywords: new types of education, human factor, psycho individual 
development, knowledge capitalization, digitized environment. 
 
REZUMAT 
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a cunoscut o creştere semnificativă 
în ultima perioadă permiţând progresul către o nouă etapă a societăţii 
umane-societatea informaţională, asigurând în acest sens, creşterea 
economică în condiţii de protecţie sporita a mediului, având drept 
consecinţă primară: reducerea consumului fizic în favoarea valorificării 
informaţiei şi a cunoaşterii. 
Astfel, educaţia, în calitatea sa de proces orientat, organizat şi conştientizat, 
îşi impune rolul de pilon fundamental în cadrul dezvoltării psihoindividuale a 
factorului uman, noile educaţii fiind proiectate în sprijinul adaptării acestuia 
la exigenţele unui mediu existenţă digitalizat. 
Prin urmare, toate acestea conduc spre redimensionarea investiţiei în 
capitalul uman, respectiv în educaţie, formare şi sănătate, pregătirea 
profesional-ştiinţifică a resurselor umane disponibile devenind vitală. 
 

Cuvinte cheie: noi tipuri de educație, factor uman, dezvoltare individuală 
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INTRODUCERE 
Legăturile dintre evoluția potențialului uman și a diferitelor sale structuri, pe de o parte, și 

dezvoltarea și creșterea economică, pe de altă parte, reprezintă o preocupare de importanță 

excepțională pentru teorica economică contemporană (Nica, 2006). 

Promovarea noilor tipuri de educație reprezintă o paradigmă de dezvoltare, care se reflectă 

din ce în ce mai mult în creșterea și scăderea veniturilor naţionale. Crearea unui mediu în care 

oamenii își pot dezvolta la maxim potenţialul de producţie în acord cu nevoile şi interesele lor 

reprezintă o condiție vitală de reproiectare a curbei de profitabilitate. Dat fiind faptul că resursele 

umane reprezintă bogăţia reală de dezvoltare a naţiunilor, extinderea opţiunilor de creștere a calității 

vieții trebuie să aducă în prim plan valoarea perfecționării continue. 

Fundamental pentru implementarea și extinderea noilor tipuri de educație este construirea 

capacităţilor umane. Prin urmare, reproiectarea gamei de abilități pe care capitalul uman le deține 

trebuie să asigure distingerea unui sistem valoare-atitudine și participarea la acesta. Procesele 

implicate în formarea și manifestarea personalității derivă din capacitățile psihologice în acțiune ale 

individului, astfel la modelarea personalității își aduc contribuția calitățile înnăscute ale factorului 

uman, mediul și educația sa. Dar, trebuie să menținem în prim plan accepțiunea conform căreia 

aceste variabile endogene și exogene nu se impun a fi absolutizate. Acestea pot influența modelele 

de răspuns, dar luate separat nu constituie fundamentul întregii configurații ale dezvoltării 

psihoindividuale. Observând modelele de comportament specifice societății, individul poate să își 

formeze deprinderea de a da răspunsuri proprii la diferite situații. 

Pornind de la aceste accepțiuni, se evidențiază faptul că factorul uman ia contact cu aceste 

stereotipuri încă de la cea mai fragedă vârstă, modelul cultural al mediului în care se dezvoltă 

influențându-i propriul model de comportament. Dar, din experienă se cunoaște faptul că educația 

contribuie din plin la formarea personalității, iar prin educație se pot transmite modele de 

comportament, care pot asigura nu numai satisfacerea trebuințelor individului ci și a necesităților 

societății. 

Astfel, introducerea noilor tipuri de educație conduce și spre dezvoltarea în permanență 

eficiența psihoindividuală a capitalului uman. Acestea își regăsesc eficacitatea nu numai în educarea 

infantilă ci și în învățarea pe parcursul întregii vieți, și a perfecționării continue a adulților. 

Statistic vorbind, conform raportului UNESCO pe anul 2009, 47,3% din resursa umană se 

afla pe o treaptă inferioară de dezvoltare educațională, 43,6% tind spre mediu, iar doar 9% se 

încadrează pe nivelul superior de educație. 

Această repartizare procentuală, îngrijorătoare, impune necesitatea integrării unor noi 

strategii care să permită fluidizarea accesului la educație și facilitarea redimensionării culturale a 

învățării pe parcusul vieții și a perfecționării continue la locul de muncă. 

 

 
Figura 1. Nivelul de educație al adulților peste 25 ani conform raportului UNESCO 2009 
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Cel mai important criteriu care impune și justifică implementarea noilor strategii de educație 

se materializează în accelerarea schimbărilor, dinamismului, mobilității profesiilor, evoluției 

științelor, sporirii timpului liber, crizei modelelor relaționale și de viață, precum și creșterea 

gradului de democratizare a vieții sociale. Mai mult, necesitatea integrării dinamice a omului în 

societate, nivelul crescut al aspirațiilor individuale, sentimentul demnității personale, nevoia de 

încredere în viitor și în progres reprezintă baza integrării noilor tehnici de coordonare a sistemului 

de valori educaționale în cadrul sistemului social care să pregătească factorul uman pentru ocuparea 

anumitor locuri în cadrul structurii acesteia. 

Mai mult, scopul fundamental al educației permanente este reprezentat de menținerea și de 

îmbunătățirea calității vieții și a progresului, modelele educaționale trebuind să manifeste o anumită 

coerență psihologică. Implementarea noilor tipuri de educație depinde de dezvoltarea 

psihoindividuală care poate genera transformarea generală a punctelor strategice. 

Marcând o adaptare progresivă a factorului uman la climatul cultural și social, intensitatea 

noilor tipuri de educație este considerabil influențată de timp, care poate duce la moderarea sau 

exacerbarea acestora. Evoluția dezvoltării psihoindividuale presupune modificarea unghiului de 

vedere al factorului uman al normelor mediului din care provine și acceptarea normelor unui nou 

mediu cultural și social în care dorește să se integreze. 

Analiza evoluției indicelui de dezvoltare umană arată un trend evolutiv ascendent: 

 

 
 

Figura 2. Trend-ul evolutiv al indicelui de dezvoltare umană 2005-2007 

 

Prin urmare, educația este factorul hotărâtor al dezvoltării psihoindividuale a persoanei. Ea 

sistematizează şi organizează influenţele mediului. Are, astfel, o funcţie socială, fiind intermediarul 

între factorul uman şi condiţiile de mediu. 

În conformitate cu ultimele date statistice, indicele de dezvoltare umană care se referă la 

anul 2007, pune în evidenţă decalajele mari între bunăstarea şi şansele de viaţă. Indicele de 

dezvoltare umană pentru România a fost de de 0.837, ceea ce îi conferă locul 63 - din 182 de ţări 

(Tabelul 1). 

Literatura de specialitate susține faptul că noile strategii specifice, sunt integrabile la toate 

nivelurile, dimensiunile și formele educației. Ele sunt prezentate în termenii unor obiective 

pedagogice prioritare care vizează: educația relativă la mediu, educația pentru buna înțelegere și 

pace, educația pentru participare și democrație, educația în materie de populație, educația pentru o 

nouă ordine internațională, educația pentru comunicare și pentru mass-media, educația pentru 

schimbare și dezvoltare, educația nutrițională, precum și educația casnică modernă. 
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Tabel 1. HDI rankings - Human Development Report 2009 

 

Valoarea Indicelui 

de dezvoltare 

umană 

Speranţa de viaţă 

la naştere (ani) 

Rate de 

alfabetizare a 

adulților 

(cu vârsta de peste 

15 ani) 

PIB-ul pe cap de 

locuitor 

 

(PPP US $) 

Locul Valoarea Locul Valoarea Locul Valoarea Locul Valoarea 

 

63 

 

România 

(0.837) 

 

76 

 

România 

(72.5) 

 

32 

 

România 

(97.6) 

 

64 

 

România 

(12.369) 

 

Noile tipuri de educație sunt adaptabile la nivelul fiecărei dimensiuni ale acesteia, în funcție 

de particularitățile acestora dar și de ciclurile vieții și de condițiile sociale specifice fiecărui sistem 

educațional. Metodologia valorificării noilor educații vizează toate dimensiunile educației 

(intelectuală, morală, tehnologică, estetică, fizică) și formele (formală, nonformală, informală). 

Procesul declanșat stimulează trecerea de la demersurile specifice la abordările globale, 

interdisciplinare, care permit aprofundarea unor probleme sociale care cer soluții concrete: pacea, 

democrația, justiția socială, dezvoltarea, mediul, alimentația, sănătatea, protejarea copiilor și a 

tinerilor, promovarea învățământului și a cercetării științifice. 

Implementarea noilor educații presupune elaborarea și aplicarea unor strategii pedagogice și 

sociale speciale. Ele vizează: 

 

  
 

Figura 3. Strategii speciale pentru implementarea noilor educații 

 

Ceea ce mai este relevat de practica în domeniu este faptul că strategiile speciale pentru 

implementarea noilor educații pot dezvolta și o altă tendință tipică proiectelor transdisciplinare: 

abordarea unei probleme de învățământ cu contribuția unor cunoștințe metodologice provenite din 

direcția tuturor conținuturilor integrate generic în formula noile educații. Astfel, promovarea noilor 

Pătrunderea noilor educații în programele școlare și 

universitare sub forma unor recomandări sau module 

de studiu independente, difuzate și prin sistemele de 

comunicare moderne. 

Implicarea noilor educații în programele educaționale 

ca alternative proiectate în diferite formule 

pedagogice: module de instruire complementară, 

ghiduri, îndrumări metodologice și lucrări 

fundamentale. 

Regândirea sistemelor de selectare și de organizare a 

informației în cadrul unui curriculum care, să le 

integreze ca discipline distincte în planul de 

învățământ. 
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tipuri de educație marchează și procesul de valorificare metodologică a acestora la nivelul celor ale 

dimensiunilor dezvoltării personalității. Problemele lumii contemporane au impus constituirea unor 

noi tipuri de educaţie dintre care menţionăm: 

 educaţia permanentă sau educaţia adulţilor; 

 educaţia pentru comunicare şi mass-media; 

 educaţia pentru schimbare şi dezvoltare psihoindividuală. 

Educaţia permanentă sau educaţia adulţilor cuprinde formarea profesională iniţială, care 

asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competenţelor profesionale minime necesare pentru 

reţinerea unui loc de muncă, şi formarea profesională continuă, care este ulterioară celei iniţiale și 

este menită să dezvolte competenţele profesionale deja dobândite sau dobândirii de noi competenţe. 

Art. 5 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 defineşte competenţa profesională drept 

capacitatea de a realiza activităţile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificată în 

standardul ocupaţional. Formarea profesională continuă este ulterioară formării iniţiale şi asigură 

adulţilor fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi 

competenţe. Totodată formarea profesională continuă reprezintă ansamblul de măsuri sau activităţi 

de pregătire pe care întreprinderile le organizează şi finanţează total sau parţial, pentru angajaţii lor. 

Pentru ca o activitate să fie inclusă în categoria celor de formare profesională continuă, aceasta 

trebuie să fie planificată în avans şi finanţată cel puţin parţial de unitate. 

Prin urmare, tranziţia către economia de piaţă impune restructurări majore ale economiei 

naţionale, transpuse în modificări esenţiale la nivelul fiecărei întreprinderi în vederea eficientizării 

procesului de producţie şi ridicării competitivităţii produselor şi serviciilor româneşti la nivelul 

standardelor Comunităţii Europene şi în general, al pieţelor comerciale internaţionale. Formarea 

profesională continuă, precum şi managementul resurselor umane sunt factori decisivi în procesul 

de adaptare a activităţii firmelor la schimbările din economia naţională, introducerea tehnologiilor 

avansate necesitând îmbunătăţirea nivelului de calificare al forţei de muncă. 

Cunoaşterea caracteristicilor formării profesionale continue şi a costurilor pe care aceasta le 

implică sunt utile în formularea deciziilor având ca obiectiv diminuarea discrepanţei dintre cererea 

şi oferta de forţă de muncă. 

Educaţia pentru comunicare şi mass-media reprezintă concentrarea acelei grupe de factori ai 

educației, aceea instanță mediatică chemată să amplifice, să constituie sau să diversifice 

experiențele cognitive și comportamentale ale persoanelor. Într-o societate informatizată stimuli 

explicit educogeni trebuie să fie prezenți și la acest nivel. Sistemul de valori pe care mass-media 

afirmă că le promovează sunt: dreptul la informare a publicului, libertatea de informare și accesul la 

informație. Rolul ei educativ se află în constituirea unor modele comportamentale ale factorului 

uman care să susțină dezvoltarea psihoindividuală a acestuia și să asigure integrarea sa în cadrul 

unei noi societăți - aceea bazată pe cunoștințe. 

Mass-media nu are putere de comandă asemeni instituțiilor statului dar impactul asupra 

societății este covărșitor, ele informează dezvoltând spiritul critic, creează curente de opinie, 

lansează mode și propulsează personalități. Educația pentru comunicare și mass-media își propune 

să formeze personaliteatea pentru a gestiona corect și adecvat mesajele mediatice, pentru a decripta 

operativ sensurile diferitelor informații mediatice, pentru a selecta și adecva sursele informaționale. 

Educaţia pentru schimbare şi dezvoltare psihoindividuală propune responsabilizarea 

individului, pregătirea pentru afirmare și adaptare sub egida facilitării accesului la perfecționare 

continuă în vederea proiectării unor modele comportamentale care să facă față noilor exigențe ale 

mediului social și cultural. 

Mai mult, tendința de exploatare a capacității de cunoaștere holistică (rațiune, sentiment, 

voință a creierului uman) se înscrie pe un trend evolutiv ascendent către dobândirea de noi forțe 

productive care să asigure un mod de viață rațional, în ideea găsirii și implementării unui nou tip de 

educație care să gestioneze eficient și să asigure dezvoltarea psihoindividuală a capitalului uman. 
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Concluzionând, reliefăm concepția care susține faptul că ansamblul posibilităţilor de a 

influenţa cu mijloace educative formarea personalităţii fiecărui individ uman, în limitele 

psihogenetice ale speciei noastre şi a particularităţilor înnăscute care conferă fiecăruia 

individualitatea sa genetică, va constitui baza dezvoltării sociale și culturale a factorului uman. 
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