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Datele istorice confirmă că, pe parcursul dezvoltării societăţii, omul a

creat diverse valori materiale şi spirituale în domeniul tehnicii. Fiind o parte a

naturii, şi, în acelaşi timp detaşîndu-se de ea pentru facilitarea muncii fizice,

omul a creat şi creează obiecte tehnice care multiplică unele funcţii ale

organelor omului: microscopul – multiplică funcţiile ochilor, macaraua – ale

mîinilor, automobilul – ale picioarelor etc.  

Obiectele tehnice îndeplinesc şi unele funcţii ale creierului omului. De

exemplu, maşinile de calcul realizează operaţii matematice. Obiectele tehnice

facilitează utilizarea de către om a energiilor existente în mediul înconjurător.

Astfel maşinile electrice permit utilizarea energiei apei curgătoare din rîuri în

diferite scopuri prin transformarea ei în energie electrică. 

Obiectele tehnice influenţează şi asupra emoţiilor oamenilor. De exemplu,

activităţile în domeniul muzicii (care influenţează direct asupra dispoziţiei

oamenilor) în prezent sînt de neconceput fără instrumente muzicale (vioară,

pian, acordeon etc.). Relaţiile dintre oameni, timpul liber, de asemenea, în

prezent sînt influenţate puternic de obiecte tehnice (telefonul mobil,

televizorul, videofonul etc.). Putem afirma că tehnica a pătruns şi continuă să

pătrundă insistent în majoritatea sferelor de activitate a omului. 

La etapa actuală, omenirea a acumulat un număr imens de obiecte tehnice

complexe şi variate care în mod decisiv au schimbat şi schimbă modul cotidian

de viaţă al oamenilor, tehnologiile activităţilor lor profesionale, psihologia etc.

Aceste influenţe au devenit atît de obişnuite şi de răspîndite încît este cazul de

vorbit despre un mediu specific, în care omul contemporan se află permanent 

şi care poate fi numit convenţional lume tehnică. 
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Prin lume tehnică se subînţelege totalitatea de obiecte tehnice create 

de om pentru utilizare în diferite scopuri. Lumea tehnică de astăzi se 

deosebeşte de lumea tehnică cu care omul contacta în secolele precedente 

prin complexitate, calitate etc. Astăzi, omul, începînd cu cea mai fragedă 

vîrstă, contactează cu diverse obiecte tehnice: preşcolarul - cu jucării 

(modele de automobil, maşină de cusut, macara în funcţiune etc.), şcolarul 

– cu obiecte tehnice pe care le utilizează în diferite scopuri (computer, 

bicicletă, scuter etc.), maturul – cu obiecte tehnice pe care le utilizează în 

viaţa cotidiană (motocicletă, automobil, rîşniţă de măcinat boabe de cafea 

etc.). Pe parcursul activităţii la locul de muncă sînt utilizate diferite obiecte 

tehnice specifice pentru profesia respectivă. Omul la diferită vîrstă este pus 

în situaţia de a înţelege construcţiile, principiile de funcţionare a diverselor 

obiecte tehnice  pentru a le putea utiliza în practică. 

De la omul contemporan se cere nu numai posedarea cunoştinţelor 

principiale cu caracter tehnic şi priceperi de a utiliza obiectele tehnice dar şi 

cunoaşterea termenilor necesari pentru a comunica în domeniul tehnic, adică se 

cere cunoaşterea unui limbaj tehnic. 

Valorile din domeniul tehnic (ca de altfel, din orice domeniu) create, 

acumulate de oameni pe parcursul multor secole se transmiteau din generaţie în 
generaţie, fiecare generaţie aducîndu-şi aportul său la desăvîrşirea lumii

tehnice. Faptul că aceste valori pot fi amplificate, sau micşorate, atunci cînd nu

se transmit generaţiilor următoare, indică asupra rolului instituţiilor de

învăţămînt în procesul de perfecţionare a lumii tehnice. Ca orice latură a

realităţii, valorile de natură tehnică se cer a fi studiate de către generaţia tînără

la nivel de cultură generală. 

Nu întîmplător, astăzi unii pedagogi care s-au ocupat şi se ocupă de

educaţia tinerei generaţii în domeniul tehnic pledează pentru studierea tehnicii

de rînd cu alte discipline şcolare de studiu. Astfel, profesorul universitar Ioan

Bontaş de la Universitatea Tehnică din Bucureşti, menţionează că pregătirea

tinerei generaţii necesită „integrarea în conţinutul culturii generale şcolare a

altor conţinuturi – cum sînt oferite de disciplinele fundamentale

matematica, fizica, ştiinţele naturii, limba maternă şi limbile străine, ştiinţele

sociale – şi a altor conţinuturi … precum şi ale tehnicii …” [1, p. 107]. 

Informaţia generală cu caracter tehnic ce trebuie să fie studiată de elevi în

şcoala de cultură generală la nivel de iniţiere în domeniul tehnic ar prezenta

baza culturii tehnice, privită ca o componentă a culturii generale a omului

contemporan (de altfel fiind una dintre cele mai tinere componente) de rînd cu

alte componente: cultura economică, cultură istorică, cultură matematică etc.
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 Prin cultură tehnică, actualmente se subînţelege totalitatea 

cunoştinţelor principiale elementare sistematizate a omului 

contemporan despre construcţiile, funcţionările precum şi abilităţile de 

utilizare a obiectelor tehnice, frecvent întîlnite în viaţa cotidiană de către 

majoritatea membrilor societăţii, necesare pentru orientare în lumea 

tehnică contemporană şi de perspectivă. Despre cultura tehnică în sens 

cognitiv putem vorbi aşa cum putem vorbi despre cultura istorică, cultura 

matematică, cultura muzicală etc. Cultura tehnică este un atribut esenţial al 

societăţii contemporane, deoarece ea este specifică omului nu numai ca 

fiinţă biologică, dar şi ca fiinţă socială. Cultura tehnică, privită ca 

fenomen social, se integrează (conştient sau inconştient, în mod sistemic 

sau episodic) treptat în cultura generală a omului contemporan. Cultura 

tehnică depinde de nivelul de dezvoltare a societăţii. Ea poate fi privită ca 

un mod de interacţiune a oamenilor în viaţa cotidiană şi profesională, 

prezentînd o comoară de valori ce se completează permanent, datorită 

muncii intelectuale şi fizice a oamenilor diferitor generaţii. Nivelul de cultură 

tehnică depinde de nivelul dezvoltării societăţii. 

Faptul că nivelul culturii tehnice este determinat de nivelul de dezvoltare a 

lumii tehnice arată că în trecut (lumea tehnică era simplă) problema formării şi 

dezvoltării culturii tehnice a tinerii generaţii nu era evidenţiată în mod explicit. 

La ora actuală, privită ca o valoare intelectuală, cultura tehnică prezintă o 

necesitate pentru membrii societăţii contemporane şi de aceea este necesar a o 

forma şi a o dezvolta în instituţiile de învăţămînt. 

Termenul cultura tehnică este ambiguu. La prima vedere, se pare că acest 

termen este o îmbinare din două cuvinte care ţin de diferite domenii: cultură şi

tehnică. Cuvîntul cultură, în primul rînd, ne trimite la noţiunile de artă, drept,

morală etc. evidenţiate de E. B. Tylor, definită tocmai în 1871 în modul

următor: „cultura este acel întreg complex care include cunoaşterea, credinţa,

arta, dreptul, morala, obiceiurile şi orice capacităţi şi habitudini pe care şi le-a

însuşit omul ca membru al unei societăţi” [2, p. 20]. Cuvîntul tehnică, conform

unor surse informaţionale enciclopedice utilizate de multe generaţii ne

orientează spre “totalitatea uneltelor şi a practicilor producţiei, dezvoltate în

cursul istoriei, care permit omenirii să acţioneze asupra naturii înconjurătoare

în scopul de a obţine bunuri materiale” [3, p. 852].

Referitor la definiţiile noţiunilor cultură şi tehnică prezentate în sursele

menţionate se poate de adăugat următoarele: 

- definiţiile au fost formulate în perioade cînd lumea tehnică nu era atît de

complexă şi variată ca în prezent;  actualmente majoritatea membrilor

societăţii înţeleg sensul cuvintelor cultură şi tehnică, aşa cum sînt

prezentate în definiţiile menţionate şi nu acceptă la justa valoare termenul

cultură tehnică;  
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- activităţile oamenilor ce se referă la noţiunea cultură vizează, în primul 

rînd, valori specifice, cum ar fi: etica, estetica, morala etc.; activităţile ce 

ţin de domeniul tehnic sînt activităţi utilitare şi acest fapt, de asemenea, nu 

este în favoarea acceptării termenului cultura tehnică; 

- noţiunile cultură şi tehnică ţin de activitatea productivă umană care se datorează 

creativităţii, calitate care se dobîndeşte prin naşterea oricărui copil sănătos; în 

anumite condiţii (indiferent de activităţile profesate) această calitate a omului 

apare la suprafaţă şi omul dă dovadă de spirit creativ. Creativitatea tehnică 

contribuie la manifestarea calităţilor profesionale creative în orice domeniu, 

unde sunt aplicate obiecte tehnice. Un exemplu doar: medicul, avînd o cultură 

tehnică suficientă, cînd simte că aparatul medical trebuie perfecţionat, poate să 

se implice eficient la desăvîrşirea lui. Cultura tehnică este necesară 

pentru oamenii contemporani  în procesul de perfecţionare a tehnologiilor 

profesionale; 

- dezvoltarea tehnicii se soldează cu informaţii noi ce reflectă anumite legături 

dintre noţiunile cultură şi tehnică. De exemplu, noţiunea design industrial

ce ţine de domeniul artelor aplicate indică asupra necesităţii formării şi 

dezvoltării culturii tehnice a contemporanilor; 
- în accepţie curentă noţiunea cultură este o totalitate a valorilor materiale 

şi spirituale create de omenire în procesul muncii sociale desfăşurată de-a 

lungul istoriei [4, p. 174]; deci, noţiunea de cultură cuprinde două aspecte: 

aspectul material şi aspectul spiritual. În acest context noţiunea cultură tehnică,

ce se referă la un domeniu specific (domeniul tehnic), se include în noţiunea 

cultură ce are un caracter general; 

- în prezent, prin tehnică se subînţelege totalitatea mijloacelor de

activitate umană, create pentru realizarea diferitor procese de producţie 

şi pentru satisfacerea unor necesităţi neproductive ale societăţii [5, p. 

528].  Definiţia reflectă că noţiunea de tehnică este privită nu numai ca drept

componentă a sistemelor de producţie, dar şi drept componentă a sistemelor 

social-economice, ce au un caracter mai general decît sistemele de producţie.

Raportînd termenul cultură tehnică la noţiunile de cultură [4, p. 174] şi 

tehnică [5, p. 528] observăm că prima parte a acestui termen în fond ţine 

de aspectul cultural, iar partea a doua – de aspectul material. 
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Noţiunea de cultură tehnică prezintă interes şi din punct de vedere al 

viziunilor contemporane ce ţin de conceptul “societăţi postindustriale”. Tot mai 

frecvent, în surse informaţionale se întîlneşte noţiunea de societate 

postindustrială. Viaţa cotidiană, activităţile profesionale ale membrilor 

societăţii postindustriale sînt de neconceput fără utilizarea obiectelor tehnice 

avansate. Apariţia noţiunii de „societate postindustrială” nu este întîmplătoare, 

ea este legată de schimbările care au parvenit în ultimul timp în domeniul 

tehnicii. Este cunoscut faptul că obiectele tehnice în trecutul apropiat se 

acumulau într-o formă lentă. În ultimul timp se observă o creştere bruscă a 

numărului şi complexităţii obiectelor tehnice. Acest fenomen indică asupra 

faptului că societăţile trec într-un stadiu de dezvoltare nou, cu noi aspecte în 

economie, în sfera de producţie, psihologie, relaţii interumane, învăţămînt etc., 

toate fiind influenţate de lumea tehnică contemporană. 

Activitatea specialiştilor în domenii ce nu au orientări tehnice (de 

exemplu: medicină, arte aplicate, pedagogie etc.) solicită cunoştinţe,  

deprinderi elementare cu caracter tehnic necesare pentru desfăşurarea cu succes 

a activităţilor profesionale. Este evident că, pentru a însuşi mai uşor 

informaţiile ce ţin de exploatarea obiectelor tehnice noi în apariţie continuă din 

diferite domenii de activitate, membrii societăţii trebuie să posede un minimum 

de competenţe tehnice la nivel de cultură generală, ce trebuie acumulat în 

instituţiile de învăţămînt. 

Dacă în trecut nu toţi elevii şcolii de cultură generală aveau nevoie de 

cunoştinţe, priceperi şi deprinderi tehnice la moment (cu atît mai mult în viitor) 

se cere o iniţiere în domeniul tehnic a tuturor elevilor din şcolile de cultură 

generală. Ei vor activa în societăţi cu tehnica avansată şi activitatea în orice 

domeniu va fi de neconceput fără cunoştinţe tehnice. Studierea la nivel general 

de către elevi a noţiunilor de bază din domeniul tehnic nu înseamnă pregătire 

pentru a activa în domeniul tehnic, ci semnifică formarea unei componente a 

culturii generale a omului contemporan, numită cultură tehnică necesară pentru 

oricare specialist. 
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Teoreticienii conceptului “societăţi postindustriale” (D. Bell, A. Toffler 

ş.a.) menţionează că, dacă în ţările slab dezvoltate pe primul plan stau relaţiile 

primare dintre om şi natură (tehnica fiind pe planul al doilea), în ţările puternic 

dezvoltate relaţiile dintre om şi natură se bazează pe utilizarea puternică a 

tehnicii. Procesul obiectiv de dezvoltare a tehnicii intensifică procesul de 

specializare a tehnicii. În urma trecerii de la formele inferioare de specializare 

a tehnicii, caracteristice pentru societăţile industriale, la formele superioare de 

specializare, caracteristice pentru societăţi postindustriale, se schimbă şi 

specificul muncii, se schimbă funcţiile omului în sistemul om-tehnică-natură. 

În sistemul om-tehnică-natură munca omului se deosebeşte de cea a omului 

din sistemul om-natură. În sistemul om-tehnică-natură acţionează un specialist 

de tip nou, pentru care este caracteristică activitatea largă, într-un domeniu 

îngust, bazată pe competenţe, inclusiv pe competenţe cu caracter tehnic. 

Gradul înalt de automatizare a sistemelor tehnice avansate necesită 

integrarea diverselor domenii ale tehnicii: mecanica, electrotehnica, electronica 

etc. Istoria tehnicii demonstrează că rezolvarea problemelor tehnice complexe 

se datorează colaborării fructuoase a inginerilor, oamenilor de ştiinţă, care 

activează în diverse domenii specifice, eforturilor metodologice esenţiale ale 

acestora în vederea integrării cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor pentru 

a rezolva problemele abordate. Tendinţa de integrare a cunoştinţelor în tehnică 

poate fi urmărită examinînd istoria dezvoltării tehnicii. De exemplu, dacă la 

primele automobile erau instalate dispozitive mecanice de reglare a unghiului 

de avans la aprindere, la automobilele moderne sînt instalate reglatoare 

electronice. Pentru a rezolva problema ce ţine de aprinderea amestecului de 

lucru la motoarele contemporane cu ardere internă a fost nevoie de cooperare 

creativă a specialiştilor din domeniile mecanică, electrotehnică, electronică. 

Tendinţa de integrare a diverselor domenii ale tehnicii evidenţiază faptul 

că specialistul care va activa în societăţi postindustriale va trebui să posede 

competenţe generale ce ţin de diverse domenii ale tehnicii. De exemplu, 

sistemele tehnice automatizate moderne sînt înzestrate cu aparataj din 

domeniile electronicii, electrotehnicii, hidraulicei, pneumaticii etc. Reglorul 

(specialistul care efectuează reglările acestor sisteme) este obligat să posede 

cunoştinţe de bază din aceste domenii. Acest exemplu denotă faptul că 

specialistul modern trebuie să deţină cunoştinţe tehnice elementare din diverse 

domenii ale tehnicii, necesare în sfera sa de activitate. În acest sens, 

universalismul nu se opune specializării, ci exclude profesionalismul limitat, 

adică universalismul este o condiţie primordială de desfăşurare a activităţilor 

profesionale creative caracteristice pentru societăţile postindustriale. Privită din 

această perspectivă, cultura tehnică trebuie să fie interpretată ca o componentă 

a culturii generale a omului contemporan. Cultura tehnică cultivată în 

instituţiile preuniversitare îi va da posibilitate tînărului să-şi aleagă în mod 

conştient acel domeniu de activitate ce îi va ajuta să se integreze uşor în 

societate, să-şi aducă aportul la dezvoltarea ei. 
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Vom menţiona că pentru ţările puternic dezvoltate, în care tehnica este 

destul de avansată, fenomenele de „recalificarea cadrelor” şi „mobilitatea 

cadrelor” sînt foarte frecvente. Este evident, că problemele ce apar în legătură 

cu aceste fenomene pot fi rezolvate mai uşor în cazurile cînd membrii societăţii 

posedă minimul de competenţe în domeniul tehnic, adică posedă o anumită 

cultură tehnică. 

La noţiunea de cultură tehnică se apelează şi în cazurile cînd se 

examinează sistemele social-economice din diferite perioade ale evoluţiei 

omenirii. 

Pe parcursul dezvoltării, societatea a cunoscut diverse sisteme social-

economice, fiecare dintre care a avut lumea tehnică proprie. În sistemele 

social-economice precedente, îndeosebi, în societăţile industrializate, omul, 

care deservea sistemele tehnice din sfera de producţie era nevoit să se supună 

ritmului de funcţionare a sistemelor tehnice. Efectuînd pe parcursul zilei de 

muncă aceleaşi mişcări, în ritmul determinat de funcţionarea obiectelor tehnice, 

omul juca rolul unei anexe a lor. În sistemele social-economice moderne e 

caracterizată prin automatizare în producţie, munca omului are unele aspecte 

calitativ noi faţă de cele precedente. Dacă în sistemele social-economice 

precedente cu tehnică mai puţin performantă, omul nu reuşea să corecteze 

funcţionarea dispozitivelor tehnice într-un timp optim, în sistemele social-

economice moderne omul reuşeşte să înlăture deficienţele lor, deoarece tehnica 

avansată, bazată pe microelectronică, îi ajută omului să efectueze rapid operaţii 

intelectuale şi fizice. Dacă în sistemele sociale-economice precedente pe 

primul plan figura forţa fizică a omului, în sistemele social-economice actuale 

şi viitoare rolul principal îl joacă şi îl va juca forţa intelectuală a omului, 

competenţele omului în domeniul tehnic, capacităţile omului de a activa 

creator. 

În sistemele social-economice moderne omul este dirijor creativ al 

obiectelor tehnice. Automatizarea, datorită computerizării şi robotizării 

proceselor tehnologice, cere de la om un profesionalism rafinat, activităţi 

intelectuale profesionale mai fine. Omul va reacţiona mai rapid şi mai eficient 

la schimbările neprevăzute ce pot apărea pe neaşteptate în procesele 

tehnologice. Este evident, că profesionalismul în orice domeniu (în baza 

faptului că practicarea majorităţii profesiilor cere utilizarea anumitor obiecte 

tehnice) poate fi atins mai rapid şi mai eficient, dacă specialistul va avea la 

baza pregătirii generale un minimum de competenţă cu caracter tehnic, adică o 

cultură tehnică ce se formează în cadrul instituţiilor de învăţămînt. Rolul de 

promotor al culturii tehnice, în mod sistemic, în instituţii preuniversitare de 

învăţămînt, la momentul actual le revine învăţătorilor claselor primare, 

profesorilor de educaţie tehnologică, de fizică, pedagogilor care activează în 

centre de creaţie în domeniul tehnic. Îşi aduc contribuţii la formarea culturii 

tehnice şi profesorii altor obiecte de studiu şcolare: chimia, limba maternă, 

limbi străine etc. 
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În consecinţă menţionăm, în mod deosebit că sugestiile expuse referitor la 

îmbinarea de cuvinte cultura şi tehnica pot fi acceptate pentru a reflecta 

noţiunea de cultură tehnică a omului contemporan, înţeleasă la momentul 

actual aşa cum a fost definită în forma prezentată anterior. Sugestiile expuse de 

asemenea sînt în favoarea necesităţii formării şi dezvoltării culturii tehnice a 

tinerei generaţii în mod sistemic la toate treptele de învăţămînt, luîndu-se în 

consideraţie diverse aspecte educaţionale: particularităţile de vîrsta ale elevilor, 

conceptele disciplinelor şcolare de studiu, corelaţiile interdisciplinare etc. 

Problemele ce apar în legătură cu formarea culturii tehnice sînt foarte 

complexe. De aceea numai o colaborare profesională creatoare dintre persoane 

care activează în diferite domenii (metodică, psihologie, tehnică etc.) poate 

contribui la rezolvarea problemelor ce ţin de formarea şi dezvoltarea culturii 

tehnice a tinerei generaţii care va practica activităţi profesionale în societăţi 

postindustriale. 
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