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REZUMAT 
Investiţia în activele intangibile a devenit o investiţie strategică prioritară mai ales în contextul economiei şi societăţii bazate pe 
cunoaştere. Investiţia în oameni şi în competenţele acestora constituie o parte importantă a investiţiilor făcute atat în activele 
tangibile cât şi în special în cele intangibile. Investiţiile în oameni şi în competenţe şi în mod special investiţiile în educaţia care 
pledează pentru un mediu sănătos şi sustenabil pe termen lung sunt considerate un argument de marcă pentru success şi 
performanţă prin aplicarea principiilor solidarităţii  intra şi  intergeneraţionale. 
 
ABSTRACT 
Investing in intangible assets has become a strategic investment mostly in the content of the knowledge-based society. Investing in 
people and skills is an important part of investment in both tangible and mostly intangible assets. Investing in people and skills 
mostly in term of investing in education for a healthy and long-term sustainable environment is considered a key to success and 
performace by applying the principles of intra and intergenerational solidarity. 
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1. EDUCAŢIE ŞI CIVILIZAŢIE 

Existenţa
1
şi dezvoltarea omenirii, apariţia diverselor 

civilizaţii se datorează unei palete largi de condiţii favo-
rabile, asemănătoare sau complet diferite de la un caz la 
altul. Din rândul acestora, un factor care s-a dovedit a fi 
indispensabil pentru ca o civilizaţie să se nască şi mai ales 
să dăinuie a fost educaţia. Graţie educaţiei a fost posibilă 
transmiterea, de la o generaţie la alta, a valorilor morale 
dar şi a acumulărilor în domeniul ştiinţei şi tehnicii. Edu-
caţia este instrumentul indispensabil al transmiterii culturii 
dobândite. Indiferent de forma sub care se realizează (imi-
taţie, iniţiere, instruire) educaţia este chemată să înzestreze 
tinerii cu valorile civilizaţiei din care fac parte. Aceştia pot 
fi astfel moştenitorii limbii, tradiţiilor, valorilor morale, 
artei, moravurilor, tehnologiilor generaţiilor precedente. 

Apariţia scrisului a extins funcţia educaţiei de la trans-
miterea trăsăturilor de caracter între generaţii consecutive 
la perpetuarea valorilor morale graţie codificării acestora 
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în scris. Ulterior, oamenii s-au putut dedica treptat culti-
vării spiritului dar şi educării în şcoli. Acestea apar în 
civilizaţiile antice pe lângă temple, preoţii având rolul 
educatorilor. 

În Sumeria, copiii învăţau scrierea şi aritmetica sau chiar 
erau pregătiţi pentru meseria de scrib. Dovezile arheologice 
consemnează existenţa unor tăbliţe conţinând tabla înmul-
ţirii şi împărţirii, extragerea rădăcinii pătrate şi cubice şi 
chiar exerciţii de geometrie aplicată. 

În Egipt găsim primele evidenţe ale unui sistem edu-
caţional formal a cărui organizare şi finalitate sunt similare 
celui modern. Şcolile, care funcţionau pe lângă temple, 
erau deservite de preoţi ca şi în Sumeria. Elevii erau copiii 
care proveneau din mediile înstărite iar sistemul edu-
caţional era controlat de marele preot, denumit Şef al 
Staulului Regal al Instrucţiei, echivalentul ministrului edu-
caţiei din sistemul educaţional modern. Tot civilizaţia 
egipteană este cea care consemnează poate primele pledoa-
rii în favoarea rolului educaţiei pentru reuşita individului în 
plan material şi formarea sa spirituală. Vechii egipteni 
considerau că educaţia şi cunoaşterea reprezentau şansa 
unui trai mai bun, ferit de vicisitudinile vremurilor trăite 
de aceştia dar şi modalitatea prin care oamenii îşi puteau 
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asigura hrana spirituală. De aceea au aşezat în scris gân-
durile lor despre educaţie. Un erudite egiptean al cărui 
mesaj se regăseşte pe un papirus indemna la cunoaştere 
astfel: „Dă-ţi inima ştiinţei şi iubeşte-o ca pe mama ta căci 
nimic nu-i mai preţios decât cunoaşterea”. El susţinea că 
există o singură fericire în lume şi anume aceea de a 
„strânge cu drag cărţi la ceas de zi şi a le citi în ceas de 
noapte” (Durant, 2001a:223). 

Educarea tinerilor nu se realiza doar în sistemul formal, 
cu toate că Egiptul şi Babilonia au întemeiat aproape con-
comitent, cele mai vechi sisteme de învăţământ din istorie 
(Durant, 2001a:224). Un rol deosebit în formarea tânărului 
îl deţinea familia. Datorită scrisului, valorile morale 
puteau fi transmise în timp altor şi altor generaţii fără să 
îşi piardă conţinutul şi semnificaţiile aşa cum s-ar fi putut 
întâmpla în urma memorării şi transmiterii orale. Cea mai 
elocventă dovadă în acest sens o reprezintă „Învăţăturile 
lui Ptahotep” care evidenţiază dorinţa autorului de a lăsa 
fiului său o sursă de înţelepciune dominată de valori 
precum generozitatea, bunătatea, respectul pentru familie 
şi pentru semeni, smerenia care descriau reperele morale 
ale societăţii egiptene în perioada Imperiului vechi

1
. 

În Grecia antică apare pentru prima dată un sistem libe-
ral de educaţie. Grecia antică a lăsat umanităţii o moştenire 
incomensurabilă în planul ştiinţei şi artei, civilizaţia greacă 
devnind astfel una dintre cele mai importante dintre 
civilizaţiile lumii antice. Este neîndoielnic faptul că educaţia 
a jucat un rol esenţial în formarea şi transmiterea elemen-
telor reprezentative ale civilizaţiei elene. Grecii recunoşteau 
rolul esenţial al educaţiei în formarea individului. Aristotel 
susţinea că diferenţa dintre un om educat şi altul needucat 
este „aceea dintre un om viu şi altul mort”. 

Considerăm utilă această incursiune în istoria celor 
două civilizaţii antice pentru a sublinia cel puţin două 
aspecte pe care le considerăm a fi definitorii pentru 
înţelegerea rolului educaţiei în prezent. În primul rând, 
individul urmăreşte ca prin educaţie să se „îmbogăţească” 
material şi spiritual. În al doilea rând, educaţia contribuie 
la transmiterea valorilor definitorii ale unei societăţi, 
făcând posibilă discuţia despre civilizaţie. 

2. EDUCAŢIA DERULATĂ DE-A LUNGUL 
ÎNTREGII VIEŢI 

Funcţia esenţială a educaţiei este aceea de a contribui la 
formarea individului ca fiinţă completă. Educaţia este un 
proces complex ce se desfăşoară pe parcursul unei perioade 
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de timp care nu poate fi dimensionată obiectiv, fiind diferită 
de la un individ la altul. Ba mai mult, educaţia nu este o 
funcţie exclusivă a familiei sau a şcolii. Prin specificul său, 
educaţia apare ca proces ce se manifestă pe parcursul 
întregii vieţi a individului (lifelong learning). În acest 
context, conceptul de educaţie permanentă, este indisolubil 
legat de existenţa umană. El descrie nu doar ceea ce 
specialiştii numesc acces permanent la educaţie într-un 
mediu formal ci procesul natural al învăţării ce însoţeşte 
toate acţiunile individului ca fiinţă socială. 

Sistemul de educaţie permanentă a tinerilor cuprinde 

ansamblul experienţelor de învăţare ce apar în societate, şi 

se referă la: 

 educaţia iniţială (educaţia de bază - învăţământul pre-

şcolar şi învăţământul general obligatoriu). Ea include oferta 

de educaţie pe care majoritatea statelor se obligă să o asigure 

pentru toţi cetăţenii săi fără nici un fel de discriminare. Se 

desfăşoară de obicei înainte de atingerea vârstei adulte; 

 educaţia complementară cuprinde totalitatea proceselor 

de educaţie care continuă sau înlocuiesc educaţia iniţială. 

Această extindere a ofertei de educaţie se realizează pentru 

compensarea unei educaţii iniţiale insuficiente a tinerilor. 

Pentru completarea cunoştinţelor generale sau formarea 

profesională continuă. În sensul pur temporal, acest tip de 

educaţie cuprinde formarea profesională continuă, educaţia 

recurentă, educaţia compensatorie (sau de "a doua şansă"), al-

fabetizarea, educaţia pe durata timpului liber ("leisure 

educaţion"); 

 educaţia difuză se referă la ansamblul mediilor 

culturale şi sociale cu valenţe educaţionale intrinseci (co-

munităţile, viaţa particulară, presa, armata, biserica) fără să 

recurgă la programe educaţionale specifice. 

Dintr-o altă perspectivă, sistemul de educaţie permanentă 

a tinerilor poate fi analizat după activităţile de învăţare pe 

care le angajează. 

 Educaţia formală  este cea care se desfăşoară în orga-

nizaţii specializate (şcoală, universitate, centru de formare), 

conform unor programe oficiale care se finalizează cu 

certificate şi diplome. Ea se realizează în cadrul unui proces 

de instruire realizat cu rigurozitate, în timp şi spaţiu: planuri, 

programe, manuale, cursuri, materiale de învăţare. Orice 

activitate de educaţie care nu este sancţionată prin diplome 

sau certificate (chiar dacă se efectuează în instituţii 

specializate) este numită educaţie non-formală. 

 Educaţia informală are loc în situaţii sau locuri care 

nu au o misiune educaţională proprie (de exemplu, în clu-

buri, asociaţii, întâlniri interpersonale, spectacole etc.). 

Exemplul tipic este cel al educaţiei extraşcolare sau extra-

curriculare (de exemplu, vizite de studiu, activităţi aso-

ciative, dezbateri, întâlniri sportive, activităţi culturale şi 

recreative) care este organizată în sprijinul programelor 

oficiale. Educaţia informală este, prin urmare, procesul 

care se întinde pe toată durata vieţii, prin care individul 

dobândeşte informaţii, îşi formează priceperi şi deprinderi, 

îşi structurează convingerile şi atitudinile, se dezvoltă, prin 

intermediul experienţelor cotidiene. 


