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informaţia televizată.
Războiul informaţional ar putea conduce azi la un haos universal, tocmai din acest motiv societatea 

informaţională contemporană trebuie să se axeze pe două tipuri de probleme.
Probleme referitoare la mijloacele de comunicare în masă axate pe culegerea, circulaţia şi 

difuzarea informaţiei ştirilor către marele public şi informaţiile specializate (tehnice, ştiinţifice politice, 
economice, etc.) axate pe culegerea şi difuzarea datelor factologice.

Probleme referitoare la influenţa asupra noastră a informaţiei de proastă calitate, asupra individului 
şi societăţii în întregime, manifestate sub diferite forme: violenţa in mass-media, manipularea în 
domeniul politicii şi  economiei, reclama de prost gust etc.

În concluzie, influenţa mass-media se resimte azi asupra fiecărui membru al societăţii contemporane 
. Mijloacele de informare în masa s-au infiltrat neobservat în viaţa fiecăruia dintre noi, formând ideile, 
opiniile, conştiinţa, modul nostru de comportament, după tiparele ce convin celor care le deţin. Dorim 
noi sau nu, conştientizăm noi sau nu, suntem dirijaţi tot mai insistent de cei care stau la „pupitrul” 
mijloacelor de comunicare jurnalistice.

Homo sapiens a devenit azi Homo informaticus, reprezentant al unei societăţi ce-şi schimbă 
aspectul deosebit de dinamic, deosebit de operativ.

Forţa de impact a mass-media focalizează toate elementele definitorii ale omului contemporan şi 
reprezintă o putere fără precedent în istoria umanităţii. Evident, forţa de impact provine din cantitatea, 
calitatea, viteza de circulaţie a informaţiei, dar esenţial impactul mass-media asupra fiinţei umane 
provine azi din conştiinţa şi mentalitatea diriguitorilor, de felul lor de a fi, de strategiile efectuate, de 
multe ori, în sertare semiînchise, care astăzi cu părere de rău, nu se află sub niciun control.
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Instruction and education constitute the basic link in system that determines the stability of society and its level of 
cultural development.

The authors emphasize the elements that determine the paradigm of education. One can notice the tendency to 
demonstrate the innovatory character of the paradigm of competence in modern education. It is a matter of installing a new 
type of standard of education capable to transpose the standard of studies from the language of  knowledge into a language of 
competences.

The competitive attitude, in ita essence, is a social atrategy projected on the educational  sphere.

Procesul de perfecţionare a învăţământului este unul continuu. Practica socială pune în faţa 
sistemului de învăţământ noi cerinţe, care adesea contravin realităţii pedagogice şi consecinţelor ei. 
Cu cât transformările socio-culturale sunt mai esenţiale, cu atât este mai evidentă discordanţa dintre 
învăţământul în vigoare, transformările sociale şi locul omului în societate.

Dificultăţile legate de modernizarea învăţământului sunt determinate, parţial, de creşterea 
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incomparabilă a ritmului dezvoltării economice, culturale şi tehnologice şi, pe de altă parte, de 
contradicţiile acute şi de adaptarea foarte lentă a învăţământului la schimbările care au loc. Căutarea 
de soluţii este dificilă şi prin faptul că e vorba de un sistem de învăţământ consolidat, bazat pe cultură 
şi pe tradiţiile sale proprii.

Astfel, problemele pedagogice au o importanţă vitală şi socio-culturală. Astăzi mulţi conştientizează 
faptul că învăţământul şi educaţia constituie verigile de bază în sistemul care determină stabilitatea 
societăţii şi nivelul ei de dezvoltare culturală [ 1,55 ].

Învăţământul ca fenomen socio-cultural a suportat schimbări de paradigmă în procesul de dezvoltare 
istorică. Din experienţa mondială, se constituiau şi se elaborau în decurs de sute de ani. Dintre ele fac 
parte: cea de cunoaştere şi culturologică, tehnocrată şi umanistică, societară şi de cunoaştere umană, 
pedocentrică şi infatocentrică. Fiecare paradigmă s-a constituit în funcţie de un element dominant 
în sistemul parametrilor de bază ai învăţământului, ca fenomen socio-cultural. Dintre elementele 
care determină paradigma învăţământului, fac parte: imaginea despre sistemul de cunoaştere şi de 
capacităţi, necesare omului într-o anumită epocă istorică concretă; conştientizarea genului de cultură 
şi a căilor de dezvoltare a omului în procesul de însuşire a acestuia; principiile de codificare şi de emitere 
a informaţiei; conştientizarea valorii învăţământului în societate; conştientizarea dezvoltării culturale 
umane; rolul învăţământului în societate; imaginea şi locul pedagogului ca purtător de cunoştinţe şi 
de cultură în procesul de studii; imaginea şi locul tineretului studios în structura educaţională, cea de 
studii şi a învăţământului.

Ce tip de învăţământ vom prefera astăzi? Răspunsul nu este deloc simplu. Dar căutările unui 
răspuns stimulează procesele inovatoare teoretice şi practice, contribuie la apariţia unor noi direcţii 
în dezvoltarea gândirii pedagogice. Unul dintre ele poartă denumirea de atitudine competitivă  faţă de 
învăţământ şi care devine tot mai populară în anii de la urmă. Astfel, dintr-o teorie pedagogică locală, 
ea se transformă într-un fenomen social important, care tinde să deţină rolul de politică conceptuală de 
bază, desfăşurată în domeniul învăţământului atât la nivel de stat, cât şi prin contribuţia organismelor 
internaţionale de influenţă şi prin reuniunile extranaţionale, inclusiv Uniunea Europeană.

În baza literaturii de specialitate consacrată fundamentării atitudinii competitive, se remarcă 
tendinţa de a demonstra caracterul ei total inovator. Paradigma competenţei tinde să se identifice 
cu modernitatea în domeniul învăţământului şi, astfel, ea se opune sistemului depăşit, vechi, arhaic. 
Limitele istorice ale contemporaneităţii vor fi marcate în mod diferit. Drept exemplu poate servi 
delimitarea sistemului de concepţii bazate pe identificarea învăţământului orientat spre „acumularea 
de cunoştinţe”. Şi totuşi, adesea, atitudinea competitivă se prezintă în calitate de oponent, cunoscut în 
pedagogia sovietică ca noţiune de „triadă” (cunoştinţe-abilităţi-deprinderi). Paradigma acestei triade 
se suprapune uneori pe imaginea unei societăţi totalitare, de tip „închis”, organizată pe principiile 
unei fabrici gigante, unde omului ii revine locul modest de „şurubaş” [ 2, 18 ]. Şi, dimpotrivă, modelul 
sistemului de învăţământ competitiv se referă la o societate dinamică, deschisă, în care produsul 
procesului de socializare, de instruire, de pregătire generală şi profesională, în scopul satisfacerii 
întregului registru al funcţiilor vitale, trebuie să devină individul responsabil, gata de realizarea unei 
libere alegeri de orientare umanitară.

De fapt, în orice context istoric ar fi analizată transformarea paradigmelor învăţământului, de fiecare 
dată vom avea în vedere faptul că transformările din lumea contemporană conduc către instalarea 
unui tip de cultură pentru care studiile doar de dragul cunoştinţelor se dovedesc a fi inacceptabile. 
Printre cauzele care au dus la criza modelului tradiţional de învăţământ, una de bază ar fi aceea că, 
în condiţiile moderne orice informaţie se învecheşte mult mai repede decât se încheie ciclul real de 
învăţământ în şcoala medie sau în cea superioară, prin ce se explică şi faptul că obiectivul tradiţional 
de „transmitere” a unui „ bagaj de cunoştinţe necesare”, de la profesor la elev, devine o utopie totală. 
Aceasta logică este confirmată, de regulă, printr-un şir de argumente social-economice, cum ar fi acela 
că pe piaţa muncii nu sunt solicitate atât cunoştinţele, cât capacitatea de a îndeplini anumite funcţii 
sociale [ 3 ].

Astfel, are loc o deplasare a scopului final a învăţământului către cunoştinţele competitive. Prin 
competitivitate se va înţelege capacitatea integrală de a soluţiona anumite probleme concrete care apar 
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în orice domeniu social. O astfel de calitate presupune, desigur, posesia unor cunoştinţe, dar, după cum 
se arată în elaborările teoretice, consacrate instalării unei atitudini competitive, nu se pun atât problema 
cunoştinţelor propriu-zise, cât a deţinerii unor anumite calităţi şi a dexterităţii de a selecta în orice 
situaţie, cunoştinţele necesare, din magazia enormă de informaţii, creată de omenire. Astfel, modelul 
competitiv de studii, după părerea elaboratorilor, diferă de cel al posesiei cunoştinţelor întocmai după 
cum se deosebesc între ele cunoaşterea regulilor de joc a şahului de jocul de şah propriu-zis [ 4, 14 ].

Astăzi, mai mulţi autori indică foarte clar coordonatele concepţiei competitive şi afirmă ideea ei de 
bază - consolidarea orientării practice a învăţământului, ieşind din limitele mediului de învăţământ tip 
„triadă”. Conform publicaţiilor în domeniu, suntem în pragul unei noi etape: atitudinea competitivă 
trece din stadiul de autodeterminare la cel de autoafirmare, când principiile generale enunţate de el 
şi scopurile metodologice trebuie să se afirme în aplicarea diverselor   elaborări. Este vorba despre 
instalarea unui nou tip de standarde de învăţământ, în care exigenţele câtre absolvenţii instituţiilor de 
învăţământ de diverse trepte trebuie să se exprime printr-un sumar al competenţelor, capabil să transpună 
standardele studiilor dintr-un limbaj al cunoştinţelor într-un limbaj al competenţelor [ 5, 39 ].

De menţionat că logica elaborărilor noii paradigme de studii este foarte diversificată şi, adesea, 
contradictorie. Nici nu ne putem permite să schiţăm în articolul de faţă toate atitudinile, toate 
versiunile.

Pentru a putea urmări în detalii esenţa polemicii din ultimii ani, trebuie să fim conştienţi de faptul 
că atitudinea competitivă afectează nu doar didactica, metodica şi organizarea procesului de studii. In 
esenţa sa, ea este o strategie socială, proiectată pe sfera învăţământului.

In linii generale, deosebim strategii sociale adaptive şi locomotive. Primele, consideră „justificate” 
doar asemenea sarcini care sunt legate de funcţiile de adaptare ale subiecţilor individuali şi colectivi, 
în anumite împrejurări. Ele sunt justificate prin faptul, discutabil, de altfel, că prin asemenea strategii, 
subiecţii se prezintă ca nişte „operatori de sistem” care întreprind anumite „mutări” indicate (sau 
permise). Pe contrasens, strategiile locomotive includ distanţarea subiectului de condiţiile disponibile 
de activitate, ce permite tratarea acestor condiţii din punctul de vedere a transformărilor lor bine 
orientate [ 6, 72 ].

Orientarea practică a modelului competitiv de învăţământ tinde foarte distinct către tipajul adaptiv, 
în linii generale, întregul proces al modernizării, privit în corelaţia lui cu societatea şi învăţământul, 
poate fi interpretat ca un impact al strategiilor adaptive şi locomotorii, când balanţa se înclină ba 
într-o parte, ba în alta.

In ansamblul problemelor generale ale modernizării, strategiile locomotive sunt definitorii, iar 
cele adaptive - auxiliare. Primele se referă la mişcarea „curentului istoric” care, doar privit îndeaproape 
se prezintă ca o „curgere” lentă. De fapt, „curentul” este zdruncinat adesea de turbulenţe interne, legate 
întâi de toate, de discordanţa dramatică dintre mişcarea generală şi necesităţile concrete ale omenirii.

Evident, apariţia şi răspândirea atitudinii competitive nu ţine de treburile interne ale pedagogiei, 
ci manifestarea unei tendinţe mai largi, legată de adaptarea sarcinilor învăţământului la unele 
particularităţi concrete ale unor împrejurări social-istorice.
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