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ASPECTUL SOCIAL AL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI TEHNIC 

 

Maftei Vitalie 

l.univ. U.T.M. 
 

La momentul actual se susţine ideea precum că sistemul de învăţămînt 

superior se află într-o criză, cauzată nu doar de factorul economic (care i-a lăsat 

indiferenţi pe oameni faţă de sfera morală, productivă a societăţii, 

comportamentului colectiv, a destrămat principiile justiţiei sociale, etc.) cît şi de 

reforme în domeniu ca ecou, reflecţie a procesului de modernizare, raţional 

predestinată. Criza sistemului de învăţămînt ingineresc rezidă în dezumanizarea 

lui, aceasta este asociată înstrăinării de la om (student), omul rezumîndu-se la un 

simplu mijloc al progresului tehnico-ştiinţific. Subiecţii conflictului fiind: 

sistemul de învăţămînt şi omul - primul trebuie să realizeze nu doar funcţia de 

furnizare, înzestrare cu anumite cunoştinţe, ci să determine conştientizarea vieţii 

omului, de reproducere a omului ca subiect al culturii; al doilea este determinat, 

„impus” de un şir de factori – politic, familial, prestigiul sau imaginea socială a 

profesiei, tradiţia, aspectul material, pur şi simplu doar de a avea diplomă (şi nu 

de impulsul, motivaţia internă). Astfel, incompatibilitatea acestor două începuturi 

impun tinerilor să reflecte acest „complex‖, incomoditate, deranj, pe seama 

societăţii, profesorului, familiei, dispare interesul de cea ce face în ultima 

instanţă, pierde simţul, ritmul vieţii, motivaţia muncii etc. 

Unii cercetători pe bună dreptate vizează problema învăţămîntului superior 

ingineresc pe seama dispariţiei sau lipsei parţiale în sfera tehnico-ştiinţifică a 

etici, moralei, valorilor, dispariţia legăturii directe cu societatea. După O.V. 

Dovjenco şi V.L Şatunovschi „Umanizarea şcolii tehnico-superioare este 

importantă pentru dezvoltarea şi perfecţionarea mentalităţii specialistului 

profilului tehnic, nu doar în legătură cu îmbogăţirea asociativă în procesul luării 

deciziilor tehnice şi tehnologice, dar şi pentru conştientizarea că orice elaborare 

tehnică este pentru om şi care în ultima instanţă trebuie să contribuie la cea ce 

este omenesc – în viaţa utilizatorului tehnicii‖1. Alţii susţin că în practica 

educaţională nu se acordă o atenţie mare formării omului din punct de vedere 

spiritual-moral, dar se axează pe transmiterea unui flux masiv de cunoştinţe ce 

împiedică formarea individualităţii, identităţii omului. Nu trebuie să găsim un 

vinovat în specificul sistemului de învăţămînt, problema este mai generală şi 

vizează întreagă societate, care a creat o cultură ce se bazează pe tehnocraţie şi 

progres, utilitarism, consumatorism - care au schimbat percepţia şi existenţa 

omului. Societatea tehnocrată deformează lumea spirituală a omului (prin 

dominarea mijloacelor asupra scopurilor, simbolului asupra realităţii, tehnicii 

asupra omului). Gîndirea tehnocrată limitează accesul raţiunii şi moralei, astăzi 

apare o contradicţie vădită între dinamica dezvoltării producţiei materiale şi viaţa 
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spirituală (este clar că această relaţie între material şi spiritual „bîntuie ca o 

stafie‖ prin istoria omenirii), dar nu putem să nu recunoaştem recunoaştem că 

valorile cultural-spirituale în mare măsură sînt axate pe realizările tehnicii şi 

ştiinţei. 

Începînd cu anii 80 a sec. XX în statele occidentale în cadrul programelor de 

învăţămînt universitar tehnic disciplinele umanitare au început să aibă un 

caracter obligatoriu, ponderea cărora constituia 25-30 % din suma disciplinelor 

predate (ca exemplu, în SUA disciplinele umanitare de bază sînt: sociologia, 

psihologia, ştiinţele politice, economia, dreptul etc.)2. Procesul de reformare a 

sistemului de învăţămînt superior, de creare a unui model nou de învăţămînt 

trebuie de raportat la acelea revindicări, cerinţe care se impun faţă de specialistul 

contemporan. Sistemul de învăţămînt trebuie să fie orientat nu doar spre 

transmiterea de date, informaţie, cunoştinţe, ci să asigure condiţii de 

autodeterminare şi autorealizarea individuală. Aceasta schimbare trebuie să fie 

orientată spre om, spre viitorul său (atît social cît şi profesional), aici tînărul 

trebuie să se transforme în subiectul procesului de cunoaştere şi nu în obiect a 

influenţei pedagogice. Cooperarea se realizează prin relaţia de dialog ce apare 

între pedagog şi student influenţînd în ultima instanţă procesul creativ (în 

comparaţie cu cel reproductiv). Trebuie să depăşim contradicţia între noua 

cultură (pedagogică) ce se dezvoltă şi metodele tradiţionale de educare a omului. 

Tradiţional se prevede transmiterea cunoştinţelor deja create de pedagog 

(incluzînd un şir de faze, de la pregătirea conspectului pînă la reproducerea sa), 

care sunt înstrăinate de student, deoarece el nu este pus în situaţia să participe la 

acest proces prin care toată informaţia este trecută (filtrată) prin conştiinţă şi 

afectivitate (adică să-şi creeze propriul conspect). Pedagogul trebuie să includă 

tînărul în procesul de reflecţie asupra materialului seminarului, direct să participe 

prin exprimare, poziţionare, analiză, reflecţie, crearea problematicii etc. Procesul 

de asimilare, creare, transmitere, primire a cunoştinţelor necesită o atmosferă a 

procesului comunicării „intelectual personalizate” între profesor-student, 

student-student, profesor-profesor. Învăţămîntul trebuie să se orienteze spre om, 

să nu fie înstrăinat de la viaţa sa, a societăţii, dinamicii şi direcţiei (lor) de 

dezvoltare a culturii; are menirea să dezvolte creativitatea individuală, 

mobilitatea social-profesională, caracterul global de judecată, analiză şi 

prelucrarea diverselor fluxuri de informaţie. 

Şcoala superioară are menirea nu doar să transforme (prin completare) sau/şi 

transmită cunoştinţe ştiinţifico-fundamentale, în cazul nostru inginereşti, dar şi să 

creeze o anumită flexibilitate, mobilitate, varietate şi operaţionalitate a deciziilor 

luate, să se autocunoască; un rol aparte aici ocupă crearea unui tip de gîndire 

ingineresc. Real în procesul de muncă, tinerii specialişti cu greu percep 

principiile esteticii industriale şi eticii inginereşti. Este evident că scopul general 
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care stă în faţa şcolii tehnice superioare este crearea specialiştilor (inginerilor) cu 

un nivel înalt de pregătire, care va permite să facă faţă concurenţei pe piaţa de 

muncă. Pregătirea cadrelor inginereşti trebuie să iasă din dublul caracter a naturii 

tehnicii: - obiectiv (tehnica este proiectată, creată şi exploatată pe baza legilor 

naturii); - subiectiv (omul activ interacţionează cu tehnica, impune existenţa, 

necesitatea şi vectorul ei de dezvoltare). 

Ingineria este o profesie socio-tehnică. Are legătură cu crearea tehnicii şi cu 

interacţiunea socială. Inginerul trebuie să fie capabil să execute lucrări în 

domeniul: acţiunii tehnico-ştiinţifice a proiectării, construcţiei, asigurării 

informaţionale, organizării producţiei, muncii şi managementului, monitorizării 

tehnicii etc.; elaborează documente metodice, normative, tehnice, activităţi 

menite să pună în aplicare proiecte şi programe elaborate; petrece analiza 

tehnico-economică, argumentează deciziile luate, contribuie la procesul aplicării 

lor; participă la lucrările de cercetare, elaborarea proiectelor şi programelor 

întreprinderii, evenimente legate de testarea echipamentelor introdu-se în 

exploatare; examinează şi analizează informaţiile şi datele tehnice, efectuează 

calculul indicatorilor şi rezultatelor studiului, le generalizează şi sistematizează; 

pregăteşte orare, comenzi, cereri, instrucţiuni, note explicative, hărţi, diagrame, 

alte documente tehnice; oferă expertiză documentaţiei tehnice, supraveghează, 

monitorizează starea şi funcţionarea echipamentelor tehnice; monitorizarea 

respectării cerinţelor stabilite de norme, regulamente şi standarde existente; 

contribuie la creşterea nivelului cunoştinţelor ştiinţifico-tehnice, dezvoltarea 

iniţiativei creatoare, raţionalizării, cercetării etc. Cultura socio-umanitară a 

inginerului include percepţia legităţilor şi specificului funcţionării omului în 

acesta, prevede responsabilitatea, acurateţea, autoperfecţionarea faţă de profesie 

şi faţă de sine; prevede dezvoltarea calităţilor de lider; ajută la adaptarea în 

mediul social-profesional (începe cu conştientizarea, recunoaşterea reciprocă a 

poziţiilor /tînărului specialist şi membrii colectivului/ şi în final se produce 

acomodarea); soluţionarea conflictelor de diferit nivel şi caracter; orientarea, 

poziţionarea în mediul înconjurător. 

În vederea îmbunătăţirii calităţii învăţămîntului umanitar în cel ingineresc aşi 

viza: conlucrarea eficientă a catedrelor umanitare şi inginereşti în scopul creării 

nu numai a specialistului cu studii superioare, dar şi a personalităţii cu o cultură 

generală înaltă şi profesională; asigurarea umanizării tuturor disciplinelor de 

învăţămînt cu profil tehnic; conlucrarea în cercetarea ştiinţifică în scopul studierii 

aspectului social-umanitar a problematicii profesionale, organizarea conferinţelor 

comune; crearea unor centre de umanizare a învăţămîntului, conlucrarea în 

pregătirea aspiranţilor, doctoranzilor, la specialităţile tehnice, crearea cursurilor 

interdisciplinare; şedinţele catedrelor trebuie să aibă loc cu participarea ambelor 

părţi, mai ales în crearea, analiza şi modificarea programelor de studiu, a 
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lecţiilor, materialului metodic; o atenţie specifică trebuie acordată pregătirii şi 

instruirii cadrelor didactice umanitare vis-a-vis de noile metodologii pedagogice 

raportate la obiectivele introduse. Spre realizarea acestor obiective, de 

modernizare, instituţia de învăţămînt trebuie să se bucure de o autonomie extrem 

de largă, atît în auto determinare (privită ca descentralizare) cît şi financiară. 

Evident este că sistemul de învăţămînt are menirea să formeze o cultură generală 

şi un muncitor calificat. Spre satisfacerea cărora ar fi bine să se axeze pe 

principii ca: axarea pe caracterul fundamental a învăţămîntului în legătură cu 

nevoia de un specialist de profil larg (care să cuprindă nu numai cunoştinţe, 

deprinderi, abilităţi în domeniu, ci şi capacităţi de a se folosi, aplica de acestea în 

situaţii nestandarte, atipice); umanizarea învăţămîntului tehnic şi vice vers (adică 

a celui umanitar cu discipline tehnice), asigurarea unităţii dezvoltării generale şi 

profesionale (umanitar-tehnic) a personalităţii creatoare; accentuarea procesului 

de predare pe metode axate pe probleme şi nu doar informaţie; raportarea 

formelor de învăţămînt la o realitate (ţinînd cont de timp, programă, baza de 

producţie, etc.); modificarea procedurii de primire a tinerilor la studii; 

aprofundarea deprinderilor practice şi apropierea de baza productivă 

(întreprinderi, laboratoare, uzine, etc.); implementarea în procesul de studii a 

metodelor, tehnicilor, tehnicii moderne, apropierea studentului de domeniul 

cercetărilor ştiinţifice. 

Dacă este sa vedem ce î-şi doresc studenţii ar fi cazul să apelăm la sondajul 

sociologic efectuat de F.E. Şerenghi (Federaţia Rusă), rezultatul căruia poate fi, 

după mine, extrapolat şi asupra sistemului de învăţămînt ingineresc din R. 

Moldova, care se află în reformare, modernizare. La întrebarea, Ce fel de calităţi 

trebuie să posede tînărul specialist? Ierarhizarea răspunsurilor a fost următoarea: 

1) Independenţa şi originalitatea gîndirii (64.3% din respondenţi); 2) Deprinderi 

organizaţionale (lucrul cu oamenii, conducerea, crearea calităţilor de lider, 

59,7% din respondenţi); 3) Cunoştinţe profunde în specialitatea aleasă (55,1% 

din respondenţi); 4) Deprinderi ample profesionale (54,1% din respondenţi); 5) 

Spectru larg de cunoştinţe   profesionale (51% din respondenţi); 6) Cunoaşterea 

metodelor contemporane de conducere (marketing, management, 37,2% din 

respondenţi); 7) Capacitatea de a-şi menţine poziţia şi convingerile (31,1% din 

respondenţi); 8) Calităţi morale înalte (23,5% din respondenţi); 9) Capacităţi de a 

orienta activitatea profesională în interesul oamenilor (18,4% din respondenţi); 

10) Capacitatea de a se orienta în activitatea profesională după interesele 

personale; Deprinderi şi acţiuni sociale (5,6% din respondenţi). După cum putem 

vedea atitudini sociale necesare umanizării comportamentului, conştiinţei civice 

se află pe ultimele patru locuri, dar şi profesionalismul îngust nu este privit ca 

valoare, deşi actualmente păşim anume pe aceasta – reproducerea profesională 

(accentul se pune pe conţinut şi nu pe metodele de primire a noilor cunoştinţe) şi 
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nu valorificarea individuală a fiecărui cetăţean. Metodologia învăţămîntului 

superior trebuie să se bazeze pe umanizare axîndu-se pe ideea: a) omul este o 

sistemă care se autodezvoltă, cunoştinţele trebuie să-l completeze; b) omul este o 

sistemă deschisă, necesită cunoştinţe în studierea relaţiilor sale cu lumea socială; 

c) omul este o fiinţă (sistemă) biopsihosocial – o influenţă tridimensională a 

codului genetic, caracterului psihologic şi a mediului social înconjurător. 3 

Cred, că ar fi bine să se acorde atenţie mai mare pe viitor dezvoltării 

cunoştinţelor şi abilităţilor în domeniul ştiinţelor economice, de conducere şi 

organizare social-politică a colectivului, însuşirea limbilor moderne, comunicării, 

acţiunii inovaţionale, deprinderilor practico-profesionale, pregătirii psihologice 

(flexibilitatea în comportament, crearea calităţilor social-psihologice necesare 

procesului de producţie, ce asigură conştientizarea consecinţelor şi condiţiilor de 

utilizare socială a tehnicii, a deciziilor de conducere a inginerilor), dizain, 

psihologiei inginereşti, valorificării, conştientizarea principiilor morale şi 

normelor sociale, etc. De aici apare necesitatea pregătirii solide în domeniul 

psihologiei, politicii, filosofiei, ştiinţelor comunicării, sociologiei, limbilor 

moderne, logicii, istoriei, eticii, ecologiei, etc. Filosofia - are un impact pozitiv 

asupra procesului de educaţie morală a studentului; asupra responsabilităţii 

sociale; reflecţiilor asupra valorilor morale şi existenţei umane; simţirea 

realităţii; curajului; dezvoltarea culturii gîndirii social-ştiinţifice; a sănătăţii 

spirituale etc. Ecologia – recunoscînd pe bună dreptate realizările ştiinţei şi 

tehnicii nu trebuie să uităm acele probleme colosale (consumatorismul, 

utilitarismul) pe care le creează naturii. Realizările tehnice evident trebuie să fie 

privite în ansamblu cu etica, ecologia proiectării şi exploatării inginereşti ş.a., 

iresponsabilitatea creează probleme biosferei: reducerea resurselor naturale, 

poluarea mediului ambiant, creşterea nivelului de radiaţie. Astfel, este 

revindecată necesitatea introducerii în procesul de învăţămînt disciplinelor care 

cresc gradul de cultură ecologică, a responsabilităţii socio-profesionale a 

specialistului cît şi percepţia omului ca fiind microelementul naturii. Etica – 

rolul eticii rezidă în canalizarea atenţiei asupra moralei omului şi relaţiilor sale 

cu semenii. Etica influenţează asupra sferei raţionale şi emoţionale a studentului, 

creează atitudini, calităţi  morale, dezvoltă simţul cultural, sporeşte activitatea 

creatoare, capacitatea luării deciziilor în situaţii atipice, impulsionează conştiinţa 

ştiinţifică, sporeşte responsabilitatea şi corectitudinea personală faţă de rezultatul 

aplicării realizărilor, experimentelor tehnice, creează o atmosferă armonioasă, 

lucrativă, colegială în cadrul colectivului de muncă, întăreşte morala profesională 

a specialistului. Ştiinţele comunicării – în timpul creşterii fluxului ştiinţifico-

informaţional, a comunicării ştiinţifice globale, o actualitate sporită o are 

formarea culturii informaţionale (extragerea, asimilarea, prelucrarea, 

interpretarea, expunerea informaţiei şi mesajului). Procesul comunicaţional 
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priveşte întregul spectru social-profesional - gradul, flexibilitatea cunoaşterii 

vocabularului (cultural, profesional) limbii materne (şi a altor limbi moderne) 

influenţează creşterea sau decăderea valorii pregătirii profesionale şi poate aduce 

la degradarea, primitivismul, vulgaritatea judecăţii inginereşti (ţinînd cont că la 

momentul actual în R.Moldova rolul, prestigiul social al inginerului nu şi-a 

pierdut poziţia anterioară). 

La momentul actual din păcate apar frecvent întrebări referitor le necesitatea 

studierii acestor discipline. Studenţii manifestînd nedorinţa studierii acestora, 

motivînd că ele nu completează abilităţile în vederea îmbogăţirii activităţii sale 

profesionale, este un surplus de informaţie, cunoştinţe, cît şi percepţia sa 

dogmatică, încărcarea excesivă cu literatură etc. Această neînţelegere de către 

studenţi a importanţei problematicii disciplinelor socioumane, aduce la scăderea 

activităţii şi iniţiativei de percepţie şi analiză a proceselor sociale. Procesul 

dezumanizării învăţămîntului tehnic se revede în specificul său ca abstractizarea 

de la viaţa socială, aduce la manipulare, dezorientare în spaţiul social 

comunicativ, incapacitatea de a judeca independent, de a se integra, adapta la 

mediul social-cultural, debalansarea valorică, etc. Pentru a forma specialişti de 

înaltă calificare nu este suficient să se studieze doar ştiinţele tehnice, ci şi 

socioumane, căci acestea în ultima instanţă influenţează condiţiile şi ritmul vieţii, 

necesităţile şi direcţiile de dezvoltare atît profesionale cît şi sociale (subiectiv-

obiective). Este necesar şi imperativ să reanimăm (umanizăm) situaţia greşită 

prin care lumea supune legităţile naturii intereselor sale, în slujba omului 

(aceasta tendinţă trebuie să aibă după mine un caracter moderat, chibzuit şi 

echilibrat). 

În crearea personalităţii studentului, viitorului inginer un rol major îl ocupă 

învăţamîntul umanitar. Conceptul de umanitar se referă la: a) cea ce este legat, 

ataşat faţă de grija de om, este o anumite stare a reflecţiei, o tendinţă spre libera 

gîndire; b) ştiinţele umanitare - disciplinele ce studiază omul în sfera spirituală, 

cognitivă, morală, culturală şi acţiunii sociale. Umanizarea presupune 

posibilitatea de a se orienta (acomoda) în soluţionarea problemelor sociale în 

numele omenirii, înseamnă a comunica, a-şi cunoaşte limba, istoria, cultura, 

cunoaşterea limbilor moderne, a avea cunoştinţe în domeniul politic, juridic, 

economic, abilităţi în soluţionarea problemelor socio-profesionale, de producţie, 

ştiinţifice. Umanizarea învăţămîntului tehnic superior asigură: unitatea 

emoţională a oamenilor, generînd deschiderea unii faţă de alţii, sporeşte 

activitatea intelectuală; ea concentrează şi ridică gradul de spiritualitate a omului, 

acordă caracter nobil acţiunii(lor) sale; î-l face pe om mult mai mobil, acordă 

capacitatea de a înţelege asemenea procese şi fenomene ca – suflet, relaţia 

subiect-obiect, putere, acţiune socială, viaţă, moarte, ecologie, cultură, elită, 

progres, modernizare, proces, existenţă, mod de viaţă, conflict, libertate, drept, 
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om, stat, natură, societate, politică,conştiinţă, psihologie, comportament, 

comunicare, morală etc., şirul poate continua cuprinzînd un spectru foarte vast 

specific lumii sociale. 

Educaţia umanitară creează o viziune ştiinţifică, poziţii şi orientări valorice la 

tineretul studios. Ştiinţele umanitare permit viitorului inginer să se poziţioneze, 

orienteze în realitatea înconjurătoare, în sine însăşi (ca autocunoaştere), în alţi 

oameni; dezvoltă capacităţi de gîndire independentă; îmbogăţeşte cultura 

politică, morală, estetică etc., a tînărului; acordă posibilitatea de a se orienta în 

lumea înconjurătoare. 

Învăţămîntul umanitar, constă nu numai în studiul disciplinelor umanitare, 

dar într-o nouă paradigmă faţă de lumea înconjurătoare, o nouă modalitate de a 

gîndi, de a privi lumea, înţelegerea legilor dezvoltării sociale, formelor şi 

mijloacelor interacţiunii agenţilor sociali, a normelor sociale etc. Trebuie să 

înţelegem că conceptul de învăţămînt este substituit de cel de specializare, adică 

primirea cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor într-o profesie concretă, dar 

viaţa demonstrează că legăturile între diferite domenii, sfere, sisteme ale 

existenţei umane necesită existenţa unei culturi generale, care pe departe nu se 

limitează doar la cele speciale. 
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