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[Despre educa�ia (post)modern�] 

 
Lecturer Ph.D. Bogdan POPOVENIUC1 

 

Abstract2 

In the preset article I will discuss some fundamental issues related to the 
evolution of education system in the near future, starting from its place, purpose and role 
within modern society. How will look our postmodern world and what kind of people 
will live in it is one of the major questions that both those responsible and involved in 
education must think from now, otherwise the alert rate of changing could find them 
totally unprepared. Can be educated a “postmodern” personality and what kind of 
“postmodern” teachers will be needed for this? What are the possible problems they will 
have to face, both experienced educators and educated persons of postmodern era, are 
just some of those questions on which reflections, and not necessarily the answer, are 
urgently needed from now. 
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The wrong people are studying the wrong things in the wrong places. 
 

Introducere 
 

Meseria de profesor este la fel de veche ca �i civiliza�ia uman� 
modern�. Rolul specializat de profesor a ap�rut odat� cu transformarea 
vechilor comunit��i organice, în care înv���mântul era implicit �i 
polivalent, în noile societ��i de specializ�ri inter-dependente. „În toate 
societ��ile umane despre care avem informa�ii, exist� cei care predau �i cei 
care înva��, pentru c� a înv��a un mod de via�� este un lucru implicit în 
toate culturile umane a�a cum le �tim. Dar separarea rolului profesorului 
de cel al oric�rui adult care introduce tinerii în comportamentul obi�nuit al 
grupului, a fost comparativ o inven�ie târzie.” (Mead, 1974: 379) Prezentul 
articol î�i propune analizarea acestei transform�ri �i a consecin�elor care 
decurg de aici pentru educa�ia viitorului. 

 

Educa�ia (post)modern� 
 

Prima mare transformare a rolului profesorului a venit odat� cu 
apari�ia �colii. Aceasta a ap�rut bazându-se pe „asump�ia implicit� c� prin 
�coal� num�rul de persoane care împ�rt��esc o anumit� abilitate poate fi 
extins foarte mult” (Mead, 1974: 380). Astfel profesorul a încetat de a mai 
fi doar un supliment al p�rin�ilor deschizând copilului posibilitatea de a 
face �i a ajunge acolo unde p�rin�ii lui nu au ajuns niciodat�: în straturi 
diferite ale societ��ii. În acela�i timp, �coala a devenit �i, în special a ajuns 
s� fie perceput� ca, un mijloc de separare a copiilor de cultura �i p�rin�ii 
lor (i.e. limba �i tradi�ia acestora) a�a cum se poate foarte bine observa în 
mai toate coloniile. De atunci profesorul a fost în permanen�� sim�it (�i) ca 
un pericol de c�tre p�rin�ii care î�i încredin�eaz� copiii sistemului de 
educa�ie. „R�zboiul rece” �i coloniz�rile au fost factorii care au contribuit 
cel mai mult, în epoca modern�, la accentuarea acestui fenomen. Pericolul 
îndoctrin�rii copilului cu idei „reac�ionare” sau „eretice”, str�ine culturii �i 
tradi�iei p�rin�ilor ori, mai general, grupului social din care ace�tia fac parte 
era resim�it ca tot mai acut. În plus, prefacerile tehnologice �i sociale aduse 
de secolul XX au schimbat foarte mult raportul pe care indivizii îl au cu 
cunoa�terea �i culturile. Atâta timp cât culturile erau omogene �i separate 
între ele de distan�e spa�io-informale semnificative, situa�ia profesorului 
nu era prea dificil�, acesta fiind persoana desemnat� s� transmit� 
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cuno�tin�ele, obiceiurile �i comportamentele agreate de comunitate, 
situa�ia acestuia fiind, prin urmare, o problem� intern�. Societatea 
sfâr�itului de mileniu s-a schimbat îns� foarte mult, fa�� de formele ei 
anterioare, atât în ceea ce prive�te mentalitatea cât �i modul de organizare. 
La nivel mondial, ne afl�m în plin� revolu�ie economic�. De�i poate purta 
diverse denumiri, precum interna�ionalizare sau globalizare, „aceast� 
revolu�ie economic� duce irefutabil la demiterea politicului.” În afara 
variatelor forme de manifestare „posibilul pericol al acesteia este, desigur, 
ceea ce ar putea fi numit� deposedarea democratic� (democratic dispossession), 
faptul c� politicul pur �i simplu î�i pierde capacitatea de a ac�iona asupra 
lucrurilor �i alegerilor societ��ii. Politicul este deposedat în favoarea 
regulilor impersonale �i mecanice cum sunt cele ale economiei de pia��, 
spre exemplu” (Guillebaud, 2002: 7-8).  

Preeminen�a regulilor economice ale pie�ei la nivel macro, în fa�a 
oric�ror alte reguli ale politicului, socialului sau culturalului, intensitatea cu 
care influen�eaz� orice form�, orice structur� social� institu�ional� face ca, 
pe fa�� sau insidios, �coala s� fie �i ea inserat� în cadrul acestui sistem, 
trebuind s� participe la el, fiind astfel decisiv influen�at�, dac� nu supus� 
total, standardelor lui. Aceasta se poate observa prin fenomenul care se 
manifest� din ce în ce mai pregnant de maleabilizare a ofertei educa�ionale 
dup� cererile consumatorilor de educa�ie. Problema profitabilit��ii unei 
universit��i sau randamentul sistemului �colar (ori finan�area per capita de 
elev) constituie cea mai mare problem� a �colii din lumea contemporan�. 
Realit��ile din economiile dezvoltate sunt de o eviden�� zguduitoare. „Cine 
are o pia�� larg� î�i poate dezvolta o produc�ie larg�; pe când, dac� cineva 
are o pia�� mic�, trebuie s� se mul�umeasc� cu o produc�ie mic�. Dac� �ara 
are un r�zboi bun cu banii care se scurg pretutindeni, universit��ile centrale 
din marile ora�e pot oferi cursuri în discipline ezoterice ca împletirea 
co�urilor �i antrenarea sensibilit��ii. Dac� �ara nu are un r�zboi bun, ori dup� 
ce �ara a descoperit c� r�zboiul ei este în totalitate falimentar pentru 
urm�toarele câteva genera�ii pu�ine cursuri cu mai pu�ine op�iuni pot fi 
oferite” (Railsback, 2003: 68). 

Un argument uzual în spa�iul românesc/est-european, repetat 
pân� la obstina�ie, îl constituie faptul c�, numai aici, sistemul economic 
deficitar este principala (singura) cauz� a situa�iei dezastruoase din �coli. 
Or „ca o component� semnificativ� a culturii americane, profesorii din 
�colile publice sunt, în general �i comparativ privind lucrurile, 
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supranorma�i, subevalua�i, neaprecia�i prin urmare subpl�ti�i” (Railsback, 
2003: 72). 

Al�turi de revolu�ia economic�, pot fi observate înc� dou� 
revolu�ii care se desf��oar� simultan (Guillebaud, 2002): revolu�ia digital� 
�i cea genetic�. Revolu�ia digital� nu înseamn� doar computerizarea 
societ��ii cu aspectele amuzante al Internetului, ci implic� �i o component� 
ideologic� „un mod de reconsiderare, subminare �i erodare a conceptelor 
fundamentale ca spa�iul �i timpul.” Revolu�ie care duce la instaurarea unei 
lumi paralele pentru con�tiin�a uman�, lumea posibilit��ilor infinite a 
virtualului, în care orice este posibil. Lume care este înc� în afara oric�rui 
control real �i con�tient. Pe lâng� aceasta se mai manifest� �i revolu�ia 
genetic� care permite posibilitatea „de a interveni în cadrul îns��i a speciei 
umane.” Aceste trei „revolu�ii” par a contura forma viitoarei societ��i 
post-moderne. O ilustrare a opozi�iei dintre ideologiile celor dou� lumi, 
cea „pre-revolu�ionar�” �i cea „post-revolu�ionar�”, post-modern�, este 
ilustrat� în scandalul iscat de comentariul prin�ului Charles al Marii 
Britanii. În cadrul unui proces de munc�, de discriminare sexual� �i 
concediere incorect� intentat de o fost� secretar� a cabinetului princiar, 
acesta a declarat: „Ce este în neregul� cu oamenii de azi? De ce to�i par a 
crede c� sunt califica�i s� fac� lucruri de departe dincolo de capacit��ile lor 
tehnice… Aceasta este legat� de cultura înv���rii în �coli ca o consecin�� a 
«sistemului centrat pe copil care nu încorporeaz� e�ecul» (child-centered 
system which admits no failure)… Oamenii par a crede c� to�i pot fi staruri de 
muzic�, judec�tori ai Înaltei Cur�i, str�lucite personalit��i de televiziune sau 
infinit mai competen�i conduc�tori de state f�r� a face vreodat� munca 
necesar� sau a avea abilit��ile necesare… Acesta este rezultatul utopiei 
sociale care crede c� prin inginerie social� �i genetic� pot s� contrazic� lec�iile 
istoriei.”(s.m.) În replic�, secretarul pe probleme de educa�ie Charles 
Clarke sus�inea la BBC c� Prin�ul Charles este „demodat �i dep��it de 
vreme �i nu în�elege ce se întâmpl� în sistemul educa�ional britanic”: „Nu 
to�i ne putem na�te regi, dar to�i putem avea o pozi�ie din care s� putem 
aspira pentru noi �i familiile noastre s� fac� tot ceea ce este cel mai bine 
posibil”; „Eu vreau s� încurajez aceast� cultur� decât invers”; „Fiecare are 
un baston de mare�al în rani�� sau oricum ar vrea s� îl imagineze. Eu cred 
c� acesta este modul corect în care lucrurile trebuie s� stea.” Dincolo de 
disputa �i resorturile politice, ale acestui scandal, de dogmatismul unei 
p�r�i �i utopismul celeilalte, el reflect� cu claritate lupta dintre cele dou� 
viziuni. Cea tradi�ional�, în care sistemul de educa�ie preg�te�te oameni 
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care au locuri �i sarcini stabilite în cadrul societ��ii, în care exist� un loc 
pentru fiecare, �i cel al lumii virtuale post-moderne în care totul este 
posibil, în care individul poate fi (este încurajat s� cread�) (virtual!?) orice. 
Se poate repro�a ceva acestei viziuni „deschise” în educa�ie? Absolut 
nimic ... la nivelul inten�iei. Dar la nivelul st�rii de fapt, situa�ia arat� 
diferit. Aceasta deoarece sistemul economico-tehnologic, cel de al doilea 
mediu de acum adev�rat mediu natural a omului, are nevoie pentru 
asigurarea propriei dezvolt�ri �i legi de func�ionare în special de speciali�ti. 
Aceasta înseamn�, din perspectiva viziunii clasice despre om, doar de 
p�r�i-de-oameni3, indivizi lipsi�i de caracterul multilateralit��ii (Nielsen, 
1986). Iar aceasta înseamn� c� declara�ia de inten�ie a secretarului britanic 
al educa�iei r�mâne doar o frumoas� aspira�ie deoarece, dup� cum se vede, 
„pia�a” dicteaz� altfel. �i la nivel ideologic, lucrurile nu se prezint� decât 
aparent într-o lumin� favorabil�. Finalitatea post-modern�, cea „a egalit��ii 
prin diferen��”, este viciat� în realitate de standardul care „socoate” 
lucrurile. În ap�rarea sa Prin�ul Charles spune: „Din perspectiva mea este 
la fel de mare reu�ita de a fi instalator sau zidar cu a fi avocat sau medic. 
Nu toat� lumea are acelea�i talente, abilit��i dar toat� lumea, printr-o bun� 
educa�ie (nurturing), poate face lucruri deosebite pentru comunitatea �i �ara 
lor.” A ajunge orice, a putea face orice, a încuraja crearea acestei atitudini 
este o finalitate pedagogic� extraordinar�, atâta timp cât nu este, în fapt, 
doar un reflex al mentalit��ii cultivat� de c�tre marketingul 
consumerismului: „trebuie s� ai pentru c� meri�i”, însemnând c� trebuie s� 
cumperi. Psihologia de care sistemul de consum are nevoie s� existe �i pe 
care o cultiv� la clien�ii s�i se translateaz� �i c�tre alte componente ale 
personalit��ii acestora �i, în acest caz, „aspira�ia” de a fi cel mai bun nu 
mai apare decât ca o form� de manifestare a acestei atitudini orgolioase 
induse de sistem.  

                                                 
3 În autobiografia sa Henry Ford consemneaz� c� la fabricarea automobilului s�u “Model 
T” din cele 7882 opera�ii necesare 949 aveau nevoie de „b�rba�i voinici, ap�i, perfect 
integri din punct de vedere fizic”, 3338 cereau b�rba�i cu o for�� fizic� „obi�nuit�”, restul 
putând fi executate de femei �i copii mai mari. „Am constatat c� 670 pot fi îndeplinite de 
b�rba�i f�r� picioare, 2637 de b�rba�i cu un singur picior, 2 de b�rba�i ciungi de ambele 
bra�e, 715 de b�rba�i ciungi de un bra� �i 10 de orbi”. Adic� „munca specializat� nu 
necesita un om întreg ci numai o parte dintr-un om” (Toffler, 1983: 91). Efectul 
specializ�rii or al diviziunii muncii se resimte nu doar prin faptul c� anumite profesii 
necesit� numai p�r�ile fizice ale omului, ci mult mai adesea doar p�r�i ale persoanei 
umane. 
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În acela�i timp, în societatea comunic�rii globale, mass-media s-a 
trezit c� îndepline�te un rol pentru care nu numai c� nu este preg�tit�, dar 
pe care se pare c� nici nu �i-l dore�te sau nu este în stare s� îl duc� la 
îndeplinire. O component� substan�ial� a educa�iei omului contemporan o 
constituie mass-media care �i ea este intim legat� de marele sistem al 
economiei de pia��, supunându-se, f�r� condi�ii aproape, legilor sale. 
„Media face bani vânzând la cât mai mul�i consumatori posibili, 
furnizându-le acelor cump�r�tori orice diversitate cerut� de client atâta 
timp cât plata este asigurat�, furnizând acele diversit��i de atâtea ori cât 
sunt cerute de clien�i, atâta timp cât clien�ii o doresc �i vor pl�ti pentru ea. 
La urma urmei, scopul principal al mass-mediei este s� fac� bani �i nu s� 
asigure cel mai mare forum posibil pentru discu�ii lungi �i profunde asupra 
a ceea ce este cel mai bun pentru copiii din �coli...” (Railsback, 2003: 70). 

Nu zic c� nu ar fi posibil ca pe viitor înv���mântul s� fie doar 
privat (i.e. complet integrat sistemului economiei de pia��). Dar în acest 
caz, pe lâng� tradi�ionalele probleme cu care se confrunt� acum, el va fi 
nevoit (cum �i este deja în parte) s� se orienteze �i dup� preferin�ele 
consumatorilor produselor sale. Or consumatorul are dreptul (!) de a 
decide într-o mare m�sur� asupra a ceea ce consum�. Va fi el în stare s� 
poat� face alegerile cele mai utile lui? �i pe ce criterii? Sau marketingul 
educa�ional va fi cel care î�i va spune cuvântul final în decizia 
consumatorilor de educa�ie? S� nu uit�m c� indiferent de forma pe care o 
are, educa�ia r�mâne totu�i o utilitate de baz�. Mâna invizibil� a lui Adam 
Smith, care vegheaz� spre dezvoltarea integral� a sistemului, este o 
frumoas� poveste utopic�. 

Pe de alt� parte, din ra�iuni similare, menirea tradi�ional� a 
Universit��ii pare s� fi disp�rut deja. Finalitatea Universit��ii nu mai este 
aceea de a crea intelectuali (în primul rând, �i în acela�i timp), ci speciali�ti 
în diverse domenii. Adic� nu oameni de cultur� (umanist�?) care activeaz� 
în primele e�aloane ale diverselor domenii, ci speciali�ti �i, eventual, 
intelectuali. „Universit��ile s-au transformat în institu�ii care se supun 
maximei raport�rii directe la practic�, care îi ancoreaz� pe studen�i doar în 
prezent �i îi orienteaz� spre func�ional. Nevoia de moral� devine o moral� 
privat�, în vreme ce necesitatea cauzal� triumf�toare devine o premis� 
general� �i vital�, c�ci f�r� un calcul pertinent nu poate reu�i niciun 
aranjament. Din cele dou� culturi n-a mai r�mas decât �tiin�a naturii, 
tocmai cea care odinioar�, din pricina s�r�ciei ei intelectuale (C. P. Snow), 
era pur �i simplu ignorat� de «adev�rata» cultur�” (Bering, 2002: 195). 
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Educa�ia adul�ilor 
 

O alt� tr�s�tur� caracteristic� educa�iei este cea a m�ririi „perioadei 
de studiu”. De la apari�ia înv���mântului ca institu�ie perioada de înv��are 
s-a m�rit în mod continuu. Noua realitate socio-economic� caracterizat� 
printr-un dinamism nemaiîntâlnit, îl oblig� pe omul contemporan s�-�i 
schimbe de mai multe ori profesia pe parcursul vie�ii �i, în acela�i timp, s� 
se (re)familiarizeze neîncetat cu informa�iile din domeniul s�u de activitate, 
pentru a �ine pasul cu evolu�ia cunoa�terii. Astfel educa�ia nu sfâr�e�te 
odat� cu facultatea, ci se continu�, a�a cum o cere o societate ce trece prin 
schimb�ri rapide �i puternice, pe aproape toat� perioada vie�ii active. De 
unde �i accentul tot mai mare care se pune pe educa�ia adul�ilor. Este 
evident c� rolul profesorului pentru ace�ti adul�i nu mai poate fi acela�i cu 
cel pe care el îl are în înv���mântul tradi�ional. Rolul profesorului în 
societatea post-modern� vizeaz�, în principal, facilitarea înv���rii. 
„Asistarea adul�ilor s� în�eleag� �i s� ac�ioneze asupra mediului personal, 
social, ocupa�ional �i politic în care tr�iesc.” (Brookfield, 1986: vii) În 
general dezbaterea în jurul postmodernismului are o rezonan�� special� 
pentru educa�ia adul�ilor (Westwood, 1991: 44). Au fost oferite deja diverse 
defini�ii pentru a surprinde semnifica�iile conceptului de educa�ia adul�ilor. 
De exemplu, Jarvis consider� c� educa�ia adul�ilor este asociat� cu ideea 
educa�iei liberale. „Termenul de educa�ia adul�ilor are conota�ii specifice în 
Marea Britanie care implic� c� ea este specific� educa�iei liberale �i c� aceasta 
din urm� are la rândul ei un stereotip faptul c� este format� din con�inutul 
petrecerii timpului liber specific clasei de mijloc. La baza acestei implica�ii 
este ideea c� educa�ia adul�ilor este completat� �i în timpul liber �i îng�duin�a 
natural� c�tre el însu�i a adultului îmbun�t��e�te sau extinde cunoa�terea 
existent�, abilit��ile sau hobbiurile” (Jarvis, 1995: 20). 

Societatea contemporan� se confrunt� cu forme de manifestare 
contradictorii ale fenomenului de globalizare. Pe de o parte componenta 
uniformizatoare, universalizatoare a regulilor pie�ei, a informa�iei, 
administra�iei �i, de aici, a obiceiurilor �i modurilor de via��; pe de alt� 
parte, globalizarea r�stoarn� universalismul �i, în schimb, eviden�iaz� 
„particularul, localismul �i diferen�a care genereaz� o în�elegere a limitelor 
proceselor de unificare cultural�, ordonare �i integrare” (Featherstone, 
1995: 114). În acest context rolul pe care îl are profesorul se contureaz� cu 
claritate. Este evident c� vremea profesorului autoritar, atoate�tiutor, care 
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„le bag� în cap” unor elevi ignoran�i �i tem�tori cuno�tin�ele pe care 
numai el le poate poseda, a trecut. Func�iile principale pe care profesorul 
post-modern le are vor fi: lider de grup (de a �ine grupul la un loc �i de a 
face ca lucrurile s� se petreac�), agent al schimb�rii (de a facilita 
transformarea aptitudinilor în abilit��i, cunoa�tere, în�elegere �i 
comportament), membru al grupului �i audien��. Actul didactic nu mai 
este v�zut tradi�ional, ci mai degrab� ca o metod� de a facilita înv��area 
(Rogers, 1986: 118).  

O „veche metod� post-modern�” care câ�tig� din ce în ce mai 
mult teren în ��rile cu economii dezvoltate este cea a „turului de studii”. 
„Cum dimensiunile politice, economice �i sociale ale lumii se schimb� 
repede «modul în care cunoa�terea este distribuit�» trebuie ajustat. Motivul 
pentru turul de studiu în trecut era de a oferi aristocra�iei o «continuare a 
educa�iei» dup� �coala normal�; acum, scopul turului de studiu este atât de 
a oferi o completare a studiului din clas� cât �i de a-l face pe student 
capabil de a se descurca cu schimb�rile din societate, politic� sau 
economic. De «a fi într-adev�r acolo» pentru a experimenta cultura, turul 
de studiu ajut� în dezvoltarea la student a unei mentalit��i �i în plus îl ajut� 
s� se descurce cu schimb�rile din societate.” (Tsay, 1998: 220) Aceasta în 
special deoarece înv��area la adul�i „nu este doar un proces psihic care se 
produce într-o splendid� izolare de lumea în care cel care înva�� tr�ie�te, ci 
este intim legat� de lume �i influen�at� de ea” (Jarvis, 1987: 11). Din 
aceast� perspectiv� post-modern� este important mai ales s� înve�i cultura 
�i valorile oamenilor. În loc s� înve�i de la cuvintele disponibile cel mai 
bun mod de a face aceasta este de a experimenta, de a „fi acolo”. 

Specific paradigmei post-moderne este disolu�ia oric�rei pozi�ii 
privilegiate. Dar aceasta nu determin� distrugerea individului psihologic, ci 
din contra augmentarea sa, cre�terea importan�ei particularului dar f�r� a 
d�una universalului, poate doar universalit��ii uniformizante. 
„Particularitatea se refer� la agentul individual. Fiecare om, pe lâng� faptul 
c� este om, ar dori, pe de o parte, s� fie diferit de ceilal�i. Dar pe de alt� 
parte el ar vrea s� fie recunoscut, în aceast� particularitate unic� a sa, ca o 
valoare pozitiv�; �i el ar dori ca aceast� recunoa�tere s� apar� la câ�i mai 
mul�i oameni posibili. Universalitatea se refer� la aspectul social al 
existen�ei. Numai în �i prin universala recunoa�tere a particularit��ii 
omului aceast� individualitate se realizeaz� �i se manifest� ea îns��i.” 
(Sarup, 1988 : 23) Iar turul de studiu este cel care îl împinge pe student de 
la dimensiunea individual� la cea social�. „Acesta îl ajut� s� experimenteze �i 
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s� înve�e mai mult despre alte culturi �i în acela�i timp s� fie mai con�tient 
de el însu�i. Ideea turului de studiu ar trebui privit� ca un mijloc pentru 
dezvoltarea personal� (prin aceasta în�eleg înv��area prin experimentare �i 
auto-direc�ionat�) �i avansarea social� în contextul educa�iei culturale” 
(Tsay, 1998: 220).  

Cu toate acestea, din punct de vedere tehnic sau institu�ional, 
introducerea în universit��i a cursurilor pentru educa�ia adul�ilor va 
întâmpina serioase probleme generate atât de procedurile de acreditare, cât 
�i a lipsei de viziune a unei p�r�i a corpului didactic care nu va putea 
în�elege nevoile �i interesele acestor studen�i, dar �i a reticen�ei 
beneficiarilor acestora.4 „Dac� ace�ti studen�i adul�i s-au dezvoltat într-un 
climat intelectual post-modern, ciocnirea dintre abordarea pe care ei o au 
fa�� de educa�ie �i cea pe care mul�i dintre colegii lor universitari o au va 
pune, zic eu, probleme mult mai mari pentru cei implica�i în dezvoltarea 
de cursuri în domeniul educa�iei continue a adul�ilor.” (Wiltsher, 1996: 
206) Pe de alt� parte, deoarece postmodernismul chestioneaz� criteriul 
universalit��ii oric�rui standard sau criteriu general din care s� fie judecate 
lucrurile, „plaseaz� educatorii adul�i într-o situa�ie paradoxal� 
problematic�. Cineva poate recunoa�te for�a criticii post-moderne mai ales 
c� aceasta rezoneaz� cu tradi�ii ca exprimarea opiniilor, acceptarea 
diferen�ei �i recunoa�terea ac�iunilor puterii. Pe de alt� parte, este dificil 
pentru un educator adult s� ac�ioneze postmodern �i s� treac� dincolo de 
grani�ele trasate de epistemologia conven�ional�. În ajutorul educa�iei 
adul�ilor, putem accepta locul experien�ei ca local� �i particular�, dar cu 
toate acestea educatorul adult este de asemenea implicat într-un discurs 
care îl oblig� s� fac� discriminare între, �i deci s� exclud� sau s� includ�, 
diferite opinii originate în experien�a individual� sau colectiv�. Pe scurt, 
experien�a ca local�, personal� �i particular� pare cumva nevoit� atât s� fie 
afirmat� cât �i dep��it� în acela�i timp. Noi valoriz�m �i devaloriz�m 
experien�a” (Bryant and Usher, 1997: 80). 

                                                 
4 În acest articol nu este vorba despre conceptul de educa�ie a adul�ilor, programele 
experimentale, ori construc�iile teoretice care sunt de mult timp vehiculate, dezb�tute �i 
cercetate în cadrul domeniului, ci despre educa�ia adul�ilor ca o subcomponent� 
func�ional�, institu�ionalizat� �i viabil�  a sistemului social, calitate în care aceasta se afl� 
abia în plin proces de constituire. 
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Concluzii 
 

Cu alte cuvinte, educa�ia post-modern� pare a fi într-o tripl� 
dilem�. Pe de o parte, ea trebuie s� valorifice experien�a personal� care nu 
exist� înc�, pe de alt� parte ea trebuie s� transmit� experien�a colectiv� 
care este devalorizat�. În lipsa unui criteriu de acceptare a cunoa�terii 
colective valide îns��i actul educativ devine un non-sens. Pe de o parte, 
dac� o ia înaintea st�rii de lucruri pentru a preg�ti indivizii pentru viitoarea 
ordine de lucruri nu are cui se adresa, iar dac� se adreseaz� lumii care este 
acum r�mâne în urm�. Pe o parte, indivizii trebuie (re)califica�i pentru o 
anumit� profesie specializat�, pe de alta trebuia s� dobândeasc� 
deprinderile generale de a se putea adapta unei pie�i dinamice a muncii. 
Mai mult decât atât, a�a cum am v�zut, o caracteristic� general� a 
mentalit��ii post-moderne spre care se tinde (ca o condi�ie socio-cultural� 
caracterizat� de globalizare �i revolu�ia digital� �i în domeniul posibilit��ilor 
de comunicare) este subminarea oric�rui adev�r cert �i a oric�rui fundament 
acceptat pân� acum, inclusiv a celor care p�reau s� aib� garan�ia recunoa�terii 
�tiin�ifice. De aici �i lipsa oric�rui criteriu absolut de „clasificare” a 
realit��ilor, culturilor, moralelor �i modurilor de via��. Astfel c�, educa�ia în 
postmodernitate devine din ce în ce mai mult bazat� pe contextele 
culturale specifice, pe cunoa�terea particular� �i pe valorificarea 
multiplicit��ii experien�ei. Întrebarea care se pune este dac�, aceast� lume 
„pestri��” de individualit��i puternic diferen�iate va poseda minimum de 
fond cultural-educa�ional comun necesar în�elegerii �i coabit�rii colective? 
În acela�i timp, va fi în stare educatorul adult s� se metamorfozeze de 
fiecare dat� în îndrum�torul potrivit care în�elege fiecare con�tiin�� 
educat� în unicitatea sa �i fiind astfel capabil de a-i sugera c�ile potrivite de 
dezvoltare a personalit��ii sale unice în consens cu corpusul colectiv? 
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