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Rezumat: Realitatea contemporană ne dezvăluie un sistem social global, structurat printr-o dimensiune 

complexă şi autoreglabilă în domeniul: educaţiei, culturii, economiei, administraţiei şi politicii. Abordând societatea 

contemporană din perspectiva teoriei sistemelor, constatăm că aceasta a devenit un sistem social global, capabil să 

asigure mecanisme funcţionale în timp şi spaţiu, prin educație și pentru beneficiarii acesteia. 
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I. Introducere. Delimitări conceptuale 

 

Conceptul de sistem, este frecvent utilizat în toate domeniile acţiunilor umane, asociat cu o trăsătură 

specifică domeniului studiat, şi poate fi definit ca fiind ,,anasamblul de elemente ce interacţionează între ele 

şi cu exteriorul, cu respectarea unor reguli, legi şi principii, în vederea realizării unui sens, obiectiv, scop” 

[1]. 

În cazul nostru, este vorba despre sistemul social global, ce reprezintă un sistem de activitate socială, 

capabil de modificarea propriilor reguli în scopul atingerii obiectivului urmărit [2, p. 185]. Analizat din 

perspectiva epistemologică, sistemul social este un sistem cognitiv, un model analitic global, al complexităţii 

sociale, compus din subsisteme bine definite, care îndeplinesc funcţii specifice prin mijloace proprii, dar şi 

prin interacţiune cu celelalte subsisteme sociale [3]. 

Complexitatea subsistemelor sociale evidențiază realitatea socială, dinamica şi interacţiunea colectivă 

a acestora, în vederea organizării şi funcţionării întregii societăţi contemporane. Condiţionat de realitatea 

sistemică a lumii, în care funcţionează, Bernard Walliser cataloga sistemul social ca „un ansamblu aflat în 

raporturi reciproce cu mediul, aceste schimbări asigurându-i o anumită autonomie. Ansamblul suportând 

modificări mai mult sau mai puţin profunde în timp, conservând, însă, o anumită permanenţă”. 

Prin mecanismul interacţiunii, prefigurat în interiorul sistemului social, desprindem o serie de 

caracteristici care să fundamenteze modul de funcţionare al acestuia: caracterul structural-unitar asigurat prin 

„elemente aflate în interconexiuni, raporturi de interdeterminare reciprocă, în baza cărora partea se 

subordonează întregului, iar acesta din urmă este cu totul distinct de fiecare parte a sa” [2, p. 186]. 

Caracterul dinamic, reflectă evoluţia în timp şi spaţiu, sub influenţa factorilor intrinseci şi extrinseci, 

iar caracterul informaţional are rol în receptarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor conform stimulilor 

cauză-efect.  

Raportându-ne la complexitatea sistemului social global, descoperim patru sfere vaste de subsisteme: 

politic, economic, comunicațional și socio-cultural, cu o autonomie relativă, care oferă concomitent 

interacţiuni profunde în domeniile societăţi globale. Pentru o înţelegere mult mai profundă a mecanismului de 

funcţionare al sistemul social global, vom prezenta schematic, în cele ce urmează:  
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Fig. nr. 1. Societatea 

 
 

Raportată la întregul uman şi la evoluţia întregii societăţi, educaţia capătă o dimensiune nelimitată, 

globală, ce cuprinde întregul univers social, economic, politic şi cultural. Sub acest aspect, constatăm că 

educaţia este vectorul principal în evoluţia tuturor domeniilor de activitate existente şi calea către reclădirea 

unei lumi a bunăstării şi a înţelegerii între naţiuni. Privită ca un proces continuu de perfecţionare, educaţia 

devine o prioritate pentru actuala comunitate, fiind fundamentul dezvoltării durabile, al creşterii economice, al 

egalităţii de şanse, de gen şi al cetăţeniei globale.  

 

II. Sistemul de educaţie şi sistemul social global 

 

O corectă şi eficientă funcţionalitate a sistemului social global, este asigurată de întrepătrunderea sferei 

socio-culturale, prin instruirea şi formarea individului. Raportându-ne la conţinutul, obiectivele şi finalităţile 

sferei socio-culturale, poziţionăm central sistemul de educaţie, ca mijloc de evoluţie şi aspiraţii profunde, 

absolute, privind generaţiile prezente şi viitoare. În acest sens, este vizibil rolul multilateral pe care îl are 

educaţia, ca sistem amplu în formarea unor orizonturi comune, ce favorizează acţiuni sociale, care ,,mijlocesc 

şi diversifică relaţiile dintre om şi societate” [4, p. 13].  

Parte integrantă a sistemului social global, sistemul de educaţie acţionează dinamic, unitar şi 

multilateral, angrenând toate mecanismele de afirmare şi exercitare a dreptului la educaţie, orientând omul spre 

aspiraţii măreţe şi autodesăvârşire. 

Conceptual, sistemul de educație ,,reprezintă totalitatea instituţiilor, organizaţiilor (politice, 

economice, socio-culturale), infrastructurilor şi comunităţilor social-umane (familie, mediu), ce contribuie la 

formarea şi dezvoltarea personalităţii umane, prin exercitarea unor funcţii şi roluri pedagogice explicite sau 

implicite, în mod direct sau indirect” [5, p. 337]. Analizând explicaţia sistemului de educaţie, observăm o 

responsabilizare generală, a tuturor organizaţiilor implicate, cu rol fundamental în crearea unei societăţi a 

binelui comun, printr-o dezvoltare armonioasă a individului în toate sferele sistemului social global. Privit ca 

o „cetate a educaţiei” [6, p. 10], sistemul social global acţionează asupra societăţii, prin subsistemele pe care 

le deţine, guvernând acţiuni umane transdisciplinare, cu efecte asupra educaţiei.  

Abordarea transdisciplinară a sistemului social global favorizează ,,dezvoltarea omului, prin 

intermediul societăţii şi a societăţii prin intermediul omului” [7, p. 21], unde sistemul de educaţie trebuie să 

orienteze, în special, particularităţi ce necesită asimilarea şi implementarea unor politici publice, care se 

îndreaptă către perfecţionarea tinerilor şi a adulţilor, deopotrivă, pregăteşte forţa de muncă, formează un profil 

uman valoros tezaurului identitar naţional. 

Şi, pentru că exercitarea dreptului la educație se realizează prin intermediul sistemului de educaţie, 

orientat pe structuri multilaterale de acţiune, vom analiza, pragmatic, mecanismul de funcţionare al acestuia în 

cadrul sistemului social global. Analiza porneşte de la teoria sistemelor, care se realizează prin ,,intermediul 
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fluxurilor de masă şi energie purtătoare de informaţie, cauză-stare-efect” [8],  o teorie ce poate fi adaptată 

sistemului de educaţie, prin prezenta abordare schematică:  

 

Fig. nr. 2. Teoria sistemelor „cauză-stare-efect” 

 

 

 

 

 

 

Conceptul cauză, incumbă fenomene şi procese care intră în alcătuirea sistemului de educaţie 

(curriculă, politici publice, strategii educaționale, etc), care transmit, în funcţie de factorii interni şi externi 

(școală, mediul academic, familie, mediu), stări și stimuli cu efecte diverse. Noţiunea de efect, este identificată 

cu finalitatea actului de educaţie, produsul finit, mai exact cu educabilul ce a fost format pentru a deveni resursă 

umană pe piaţa muncii, parte integrantă a sistemului social global. O analiză de acest fel, îndrăzneşte să 

evidenţieze o direcţie precisă a mecanismelor de funcţionare ale sistemului de educaţie, cu incidenţă precisă 

asupra caracterului social al dreptului la educaţie. Acesta porneşte de la premisa că ,,persoana nu e privită ca 

simplu obiect sau simplu beneficiar al unor acorduri globale, ci este protejată ca fiinţă umană, individuală 

sau ca membră a unui grup de persoane” [9], parte integrantă a sistemului social global.  

Constatăm că dreptul la educaţie ocupă un loc fundamental, ca act liber consimţit în sistemul social 

global, deoarece, prin intermediul lui se realizează celelalte drepturi şi libertăţi, unde persoana îşi dezvoltă 

propriul ideal creator: ,,învăţământul trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi să 

întărească respectul pentru drepturile omului şi libertăţile fundamentale” [10]. 

Așadar, educația este generatoarea desăvârșirii prin cunoaștere a ființei umane, unde statuarea fiinţei 

umane, ca persoană cu drepturi depline, la nivel naţional, decurge din prevederile constituţionale ale art. (15) 

şi art. (16), ce recunosc principiile aplicabile drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor români. La 

nivel european, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului recunoaşte, în preambul, că apărarea şi dezvoltarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, constituie temelia însăşi a justiţiei şi a păcii în lume, obiectiv 

universal ce vine să întărească aceeaşi idee prin art. (1) şi art. (53). Coroborarea acestor documente proiectează, 

la nivel internaţional, prevederile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, unde recunoasterea demnității 

„inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor egale și inalienabile ca ideal comun” [10], este 

asigurată prin învăţătură şi educaţie. 

Din această perspectivă, sistemul de educaţie ocupă un loc central, nu numai în sistemul social global, 

ci şi în sistemul drepturilor omului, unde dreptul la educație, ,,ca drept mixt, este considerat cel mai important 

dintre drepturile culturale şi aparţinător drepturilor de a doua generatie, fundamentându-se pe filosofia, 

potrivit căreia, nu pot fi garantate decât printr-o acţiune pozitivă a statului şi care sunt legate prin natura lor 

de drepturile economice” [11]. 

De asemenea, caracterul social al educaţiei reiese şi din natura juridică, mixtă, a dreptului la educaţie, 

unde conţinutul acestuia întrepătrunde atât aspecte specifice laturii liberale, cu direcţie către ,,libertatea 

destinatarilor educației” [12, p. 35], cât și aspecte specifice dimensiunii sociale: ,,adaptabilitate şi 

accesibilitate” [13, para. 4].  

Adaptabilitatea include totalitatea stărilor/emoțiilor/comportamentelor, regăsite în acțiunea 

educațională întreprinsă de actorii educației, astfel încât, „să asigure accesul egal şi de calitate, necesar 

satisfacerii nevoilor de dezvoltare personală, de integrare socială şi profesională, în condiţiile utilizării eficiente 

a acestora [14]. Accesibilitatea este „afirmată prin intermediul principiului echităţii, în baza căruia accesul la 

învăţare se realizează fără discriminare şi al principiului asigurării egalităţii de şanse”, prevăzut în art. 3 din 

Legea Educaţiei Naţionale [14]. Mai mult, această latură asigură accesul la educație pentru toți copiii de vârsta 

care se încadrează în nivelul învățământului obligatoriu, dar nu pentru învățământul secundar superior și 

învăţământului superior. Mai mult decât atât, învățământul obligatoriu trebuie să fie gratuit, în timp ce 

Sistemul de educație 

C  S  E 
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învățământul post-obligatoriu poate atrage după sine plata taxei de înscriere și alte taxe, în măsura în care 

acestea sunt rezonabil de oneroase. 

Sub aceste aspecte, prevederea, „drepturi egale, de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ 

preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare” 

[14, art. 2], întăreşte răspunderea statului de a performa în garantarea egalităţii de şanse a oricărei persoane. O 

altă modalitate prin care este pusă în valoare accesibilitatea, constă în asigurarea învăţării şi a instruirii în limba 

maternă, la toate nivelurile, tipurile şi formele de învăţământ preuniversitar, a persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale, în condiţiile legii. 

Analizând conținutul dreptului la educație, pe baza schemei cvadripartite de studiu a obligațiilor 

statelor, care rezultă din art. 13 alin. 2 al Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și 

culturale, se constată intervenţia de necontesatat a statelor semnatare, ce susţin, pe lângă cele două elemente 

ale dimensiunii sociale ale sistemului de educaţie, şi „latura acceptabilităţii” [15].  

Domeniul de aplicare al acceptabilității a fost extins considerabil prin dezvoltarea dreptului 

internațional al drepturilor omului. „Accentul pe drepturile minorităților și a populațiilor indigene a acordat 

prioritate limbii de desfășurare a procesului educativ, care de multe ori face educația inacceptabilă în cazul, în 

care limba este străină pentru copiii mici (și, de asemenea, de multe ori pentru profesori)” [12, p.36]. Interdicția 

de a aplica pedepse corporale, a transformat disciplina școlară în multe țări, fiind astfel extinse în continuare 

criteriile de acceptabilitate. Tratarea copiilor ca „actori, care își revendică dreptul lor la educație și drepturile 

în învățământ, promite să înzestreze noțiunea de acceptabilitate cu viziunea lor asupra modului în care ar trebui 

să fie interpretate și aplicate drepturile lor” [12]. 

 

III. Educaţia naţională în sistemul social global 

 

Viziunea educaţiei contemporane rezidă din prevederile art. 2 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale 

nr. 1/2011, care promovează un învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi 

volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie 

şi în societate. Așa cum am reiterat, sistemul de educaţie cuprinde în alcătuirea lui, subsisteme ce asigură 

organizarea instituţională a educaţiei. 

Transformările globale şi contradicţiile cu care se confruntă actuala societate, impune, și din partea 

sistemului de educaţie naţional, o configurare care să deschidă porţi multilaterale, către asigurarea funcţiei 

cognitive, economice, de conştiinţă şi responsabilizare a întregii societăţi. Această configurare, impune o 

implicare unitară la nivelul decidenţilor politici, a resursei umane din domeniul educaţiei, precum şi din partea 

beneficiarilor acesteia, determinând cu  precădere modificări asupra reglementărilor juridice impuse de noile 

exigenţe politice, economice şi administrative.  

Un element în acest sens îl reprezintă, „articularea unui cadru legislativ armonizat, flexibil şi coerent” 

[16, p. 29], concretizat prin adoptarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, impune ,,cadrul pentru exercitarea (…) dreptului fundamental la învăţătură pe tot parcursul vieţii” 

[14]. Evidenţierea caracterului fundamental şi permanent al dreptului la educaţie, derivă din asimilarea unor 

valori și modele de bună practică a tinerilor şi adulţilor, din complexitatea relaţiilor sociale dintre familie, 

instituţia de învăţământ şi societate, unde educaţia conferă un mod de a fi, de a trăi, de asumare a ritmului 

şi dimensiunilor, a conţinuturilor şi formelor oricăror schimbări [17, p. 7]. Dispoziţiile acestei legi 

conturează misiunea educaţiei, ca răspuns la problemele cu care se confruntă omenirea [18], formând 

infrastructura mentală a societăţii românesti, resursa umană, capabilă să funcţioneze eficient în societatea 

actuală şi viitoare [14]. 

Sub aceste aspecte se conturează un sistem educaţional direcţionat bipolar, către orientarea privind 

pregătirea profesională, ca parte integrantă a mecanismelor economiei de piaţă şi către dezvoltarea furnizorilor 

de servicii publice/private de educaţie, cu accent pe evoluţia calitativă şi cantitativă a sferei umane, 

tehnologice, administrative. În acest context, sistemul de educaţie naţional, prin reţeaua şcolară, are nevoie de 

o eficientizare a procesului de educaţie, spre o abordare pozitivă la schimbare, la adaptabilitate faţă de un 
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management al inovării, al gestionării resursei umane şi al promovării unor strategii specifice profilului 

instituţiei de învăţământ, precum şi a conţinutului ariilor curriculare. 

Asigurarea acestor direcţii, a pretins din partea factorilor politici să creeze un climat favorabil de 

exercitate şi asimilare a politicilor naţionale şi europene. România, ca stat membru al Uniunii Europene, a 

adoptat, la recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene, directivele ce privesc 

„competenţele cheie ale învăţării pe tot parcursul întregii vieţii -,,key competences for lifelong learning” [19, 

p. 10-18], care conturează pentru „absolvenţii învăţământului secundar inferior şi superior, un profil de formare 

europenizat, orientat pe formarea celor opt competenţe cheie: comunicare în limba maternă, comunicare în 

limbi străine, competenţe matematice şi de bază în ştiinţe şi tehnologii, competenţe digitale, competenţe sociale 

şi civice, competenţe antreprenoriale, spirit de iniţiativă şi exprimare culturală” [20, p. 82]. Aplicarea 

directivelor europene, în vederea dobândirii şi aprofundării celor opt competenţe cheie ale tânărului din 

învăţământrul preuniversitar, asigură o perspectivă amplă şi utilă, un suport al formării unitare pentru 

dezvoltarea în viitor a unor competenţe profesionale specifice, în funcţie de mediul academic vizat.  

Preocuparea sistemului de educaţie naţional, în promovarea unor abilităţi şi aptitudini profesionale 

materializate în competenţe cheie, dezvoltă experienţe de învăţare cu perspective optimiste către inserţia pe 

piaţa muncii a viitorilor angajaţi. Aceste experienţe, nu sunt suficiente pentru formarea viitoarei resurse umane 

din piata muncii, ele trebuie continuate printr-o ofertă educaţională adecvată solicitărilor beneficiarilor 

educaţiei şi, totodată, prin elaborarea unor strategii care să vizeze „articularea învățământului superior la 

realitatea din piața muncii” [21]. 

 

Concluzii 

 

Mileniul III ne oferă o serie de provocări și modificări la nivel conceptual, cognitiv și acțional, privind 

aplicarea dreptului la educație, exercitat printr-un sistem național de educație, raportat la standardele unei 

societăți globale.  În acest context, sistemul de educație național trebuie să se orienteze către formarea unei 

personalități multilaterale a cetățeanului, pentru a răspunde prompt sistemului social global. 

Aceste aspecte, ne determină să conștientizăm rolul important pe care îl deține educația la nivel 

national și global, prin îmbinarea armonioasă și conștientă a necesităților individuale și colective, ca un răspuns 

eficient la factorii sociali prezenți și viitori. 
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