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Media Role in Achieving of Formal Education  

Valentin Cosmin BLÂNDUL1 

Abstract 
Non-formal education (NFE) represents one of the most important component of 

education, that can offer the opportunity for students to better understand what professors 
teach using extracurricular activities. But non-formal educations means more than that 
and can be implement by many others institutions like church, civil society, children’s clubs, 
non-guvernamental organizations and so on. In this sense, mass-media represents one of 
the main agents that can implement NFE, even if its status is more complex than that. In 
the present study, we will intend to descrive the status and role of media in students’ 
education, trying to insist on iys role in non-formal one. 
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În zilele noastre, mass-media a cunoscut o dezvoltare fără precedent, 

putând fi considerată cauză, dar şi efect al progresului acesteia. Astfel, pri 
funcţiile pe care le îndeplineşte (dar, în special, prin cele informativă şi 
formativă), mass-media reuşeşte să transmită informaţii de toate felurile în 
zone dintre cele mai diverse ale Terrei, contribuind la creşterea gradului de 
educaţie şi cultură al populaţiei şi, prin urmare, la dezvoltarea calităţii vieţii în 
comunitate. La rândul său, o xomunitate puternică, având standarde 
economice, sociale şi culturale ridicate, va putea sprijini dezvoltarea tuturor 
componentelor sale, inclusiv mass-media (M. Fosher, 2011, p. 77). Se poate 
aprecia aşadar că, într-o societate dezvoltată, informaţia circulă eficient şi 
ajunge la factorii de decizie capabili să o folosească într-un mod constructiv. 

În sensul său cel mai larg, mass-media reprezintă sursa cea mai 
importantă prin intermediul căreia informaţia este difuzată în rândul 
publicului larg, având asupra acestuia atât o influenţă modelatoare 
(educativă), cât şi una mobilizatoare. La rândul dău, publicul larg poate fi 
definit ca reprezentând acele persoane care recepţionează şi, eventual, 
folosesc informaţiile transmise prin intermediul mesajelor audio, video şi / 
sau scrise. Astfel, cele mai importante componente ale mass-media sunt 
următoarele (I. Bontaş, 2001, p. 301): 
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 Presa audio-vizuală (radio-ul şi televiziunea) - reprezintă modalitatea 

cea mai directă şi accesibilă prin care informaţia poate fi transmisă la 

nivelul unei largi mase de persoane; 

 Internet-ul accesat prin intermediul calculatorului - permite stocarea 

unui volum imens de informaţii pe care oricine îl poate accesa 

oricând şi de oriunde există semnal; 

 Presa scrisă (ziare şi reviste) - atât în format tipărit, cât şi digital (on-

line) prezintă o deosebită valoare informaţională şi educativă; 

 Cărţile - apărute în format tipătir sau electronic, editate în tiraj mare, 

facilitează transmiterea în special a informaţiilor cu caracter ştiinţific; 

 Muzeele, expoziţiile, bibliotecile, librăriile, târgurile de carte, teatrele, 

cinematografele etc. - încearcă sî accesibilizeze pentru un public căt 

mai larg o serie de informaţii, altfel destinate unui grup elitist de 

persoane. 
Din cele expuse ne putem da seama că, în ultima vreme, mass-media 

nu doar că s-a dezvoltat extrem de mult, ci şi-a diversificat inclusiv canalele 
de comunicare, încercând să se adreseze unui public cât mai larg. Aşa de 
exemplu, au apărut trusturile de presă multimedia, care, prin canalele lor 
audio, video, scrise şi on-line încearcă să acapareze toate categoriile de 
consumatori, oferindu-le o gamă cât mai diversificată de informaţii. În felul 
acesta se poate justifica imensa forţă de penetare a mass-media, precum şi 
faptul că este considerată drept una dintre cele mai importante puteri în orice 
ţară. 

Potrivit lui I Bontaş (2001, p. 302), cele mai importante funcţii ale 
mass-media sunt următoarele: 

 funcţia informativă - se realizează prin transmiterea mesajelor 

informaţionale în rândul publicului larg; 

 funcţia educativă - se datorează uriaşei forţe de pătrundere a mass-

media, precum şi varietăţii informaţiilor difuzate, fapt ce contribuie la 

instruirea şi educarea indivizilor, respectiv la modelarea personalităţii 

acestora; 

 funcţia de socializare - o realizează atât mass-media “clasică” prin 

prezentarea unor fapte, obiceiuri, tradiţii specifice unor comunităţi în 

anumite contexte istorice, cât şi cea “modernă”, prin paginile virtuale 

dedicate special acestui scop; 

 funcţia de compensare - prin promovarea unor elemente recreative şi 

de divertisment, mass-media contribuie la refacerea tonusului 

spiritual şi chiar fizic al persoanei. 
Desigur, aceste funcţii au o acţiune interdependentă şi subliniază 

importanţa mass-media în devenirea individului şi a societăţii în care trăieşte. 
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Tocmai datorită acestui aspect şi beneficiind de marea forţă de penetare în 
cele mai diverse locuri, mass-media a atras, ca un magnet, persoane cu bani 
motivate să-şi construiască o realitate potrivită intereselor lor, dar şi oameni 
preocupaţi să-şi contureze o imagine cât mai bună în cadrul comunităţii. De 
aceea, aspectul moral trebuie să guverneze mass-media în orice situaţie 
pentru formarea unei societăţi curate şi autentice, bazată pe principii 
sănătoase. 

Principalele tipuri de mesaje informaţionale vehiculate prin 
intermediul mass-media ar putea fi cele de natură tehnico-ştiinţifică, socială, 
culturală, artistică, politică, economică, religioasă, sportivă, juridică, 
recreativă, internă, internaţională etc. (I. Bontaş, 2001, p. 301). Diversitatea 
acestor mesaje informaţionale se datorează nevoii de a acoperi o gamă cât 
mai largă de interese a persoanelor care să le permită să facă faţă cu succes 
provocărilor lumii contemporane. 

Impactul major al mass-media asupra cetăţenilor se poate exprima şi 
prin gradul de încredere pe care aceştia îl au în informaţiile transmise. Astfel, 
într-un studiu realizat în SUA în perioada 2003-2006 asupra unui eşantion de 
39082 adulţi, s-a demonstrat că 16% dintre ei au totală încredere în mass-
media, 42% au un grad mare de încredere, 35% au încredere limitată, iar 7% 
nu au deloc încredere în informaţiile transmise pe aceste canale. Se poate 
observa că majoritatea respondenţilor au mare încredere în mass-media (Y. 
Tokuda et. al., 2009, pp. 74-76), fapt ce poate fi exploatat inclusiv în 
realizarea educaţiei formale şi non-formale. 

În primul rând, mass-media (în sensul său larg, convenit la începutul 
acestui subcapitol) reprezintă una dintre cele mai importante surse de 
documentare pentru profesori. Cărţile, tratatele, revistele de specialitate îi pot 
furniza lui şi elevilor săi informaţii ştiinţifice extrem de valoroase ce pot fi 
introduse în unităţile de conţinute predate. Internet-ul rămâne o sursă 
inepuizabilă de documentare, având avantajul prezentării unor date extrem de 
actuale, dar şi dezavantajul că veridicitatea acestora nu poate fi întotdeauna 
demonstrată ştiinţific. Totutuşi, oricât de mare ar fi teama că Internet-ul şi 
manualele digitale vor acapara total elevii, cartea tipărită va rămâne materialul 
didactic fundamental al elevului, fir şi numai pentru faptul că, deocamdată, 
cele mai reprezentative tratate din diferite domenii ştiinţifice nu sunt 
disponibile on-line. Rolul Internet-ului nu poate fi însă negat, învăţământul la 
distanţă de tip e-learning sau m-learning rămânând o realitate preferată de tot 
mai mulţi cursanţi. În al doilea rând, vizitele la expoziţii şi muzee rămân surse 
semnificative de documentare, multe persoane putând afla informaţii relevante 
despre un anumit subiect sau despre o perioadă istorică din aceste 
componente ale mass-media. Spectacolele de teatru şi film pot furniza, de 
asemenea, informaţii relevante şi pot modela personalitatea umană prin trăirile 
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afective care le însoţesc. Radio-ul şi televiziunea prin emisiunile ştiinţifice şi 
culturale specifice pot ajuta profesorii în selectarea de informaţii relevante 
pentru elevii lor (M.L. Klosterman et. al., 2012, pp. 52-59). 

Nu în ultimul rând, mass-media poate organiza şi susţine diferite 
campanii pentru sprijinirea unor persoane aflate în dificultate. Aşa de 
exemplu, într-un studiu realizat în 1992 în Australia, 30% dintre femei au 
fost fumătoare, una din 5 a renunţat la acest viciu în timpul sarcinii, iar 60% 
dintre acestea au reînceput să fumeze după naştere. 50% dintre copiii 
australieni trăiesc în familii în care cel puţin un părinte este fumător, iar 
copiii născuţi din astfel de persoane riscă să devină subponderali şi, prin 
urmare, mai predispuşi la diferite afecţiuni. În urma unei campanii 
antitabagice duse de mass-media australiană timp de mai mulţi ani, s-a 
dovedit că aceste procente s-au redus cu o treime (M. Scollo, 1995, pp. 837-
842). Toate aceste date demonstrează forţa de impact pe care mass-media o 
are în rândul cetăţenilor, dar şi valoarea sa educativă deosebită dacă este 
folosită în sens pozitiv. 

Cu toate acestea, de multe ori mass-media are un impact negativ 
asupra elevilor, atribuindu-i-se, printre altele, statutul de cauză a propagării 
violenţei în şcoală (V. Blândul, 2014, p. 205). Argumentele ţin de accesul 
adesea nelimitat pe care copiii îl au la producţiile şi aplicaţiile mass-media, în 
detrimentul altor activităţi culturale (lectură, vizionarea unor spectacole de 
teatru, operă, expoziţii etc.) sau de loisir (petrecerea timpului liber în 
compania familiei ori a altor prieteni, acţiuni sportive, excursii etc.). 
Dimpotrivă, petrecând mult timp în faţa micului ecran, copiii pot urmări 
emisiuni TV care nu le sunt destinate (ignorând semnalele de avertizare ale 
Consiliului Naţional al Audiovizual-ului), inclusiv o serie de emisiuni 
informative, competiţii sportive ori filme care abundă în violenţă. Problema 
în sine nu este numai aceea că elevii urmăresc producţii media saturate în 
violenţă, ci convingerea pe care ei şi-o formează că aceasta este realitate, prin 
urmare comportamentele violente pot fi luate ca modele şi, implicit, imitate. 
Mai mult, denigrarea şcolii de către televiziuni prin prezentarea şi - adesea - 
generalizarea unor evenimente negative cu caracter punctual nu fac altceva 
decât să ştirbească din autoritatea instituţiilor de învăţământ în faţa 
comunităţii şi a elevilor. Cu toate acestea, ne exprimăm rezervele cu privire la 
faptul că mass-media ar putea fi făcută responsabilă pentru generarea 
violenţei fizice în şcoală, ci mai curând pentru întreţinerea unui climat de 
insecuritate pe fondul căruia fenomenul menţionat se poate manifesta mult 
mai uşor. Desigur, a avea pretenţia că elevii pot fi feriţi de producţiile TV 
violente este o exagerare, dar măcar printr-o campanie comună a părinţilor, 
profesorilor, altor adulţi implicaţi (formal sau non-formal) în educaţie, copiii 
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pot fi ajutaţi să conştientizeze pericolul pentru vârsta lor şi să discearnă între 
bine şi rău (Mihaela Jigău şi colab., 2005, pp. 172-175). 

Pentru a depăşi aceste limite şi a reduce din reproşurile ce i se aduc, 
mass-media are datoria de a-şi impune o serie de standarde deontologice pe 
care să le respecte cu stricteţe. Desigur, ca parte componentă a societăţii 
contemporane, mass-media este şi ea influenţată de problemele cu care 
aceasta se confruntă. Este dificil de imaginat că, îmtr-o societate de consum, 
mass-media ar putea fi altfel, iar în goana după audienţă (şi, implicit, după 
resurse financiare), aceasta are tendinţa de a coborî ştacheta pentru a se face 
plăcută publicului larg. Şi totuşi, la fel ca în cazul şcolii, mass-media are o 
funcţie educativă, de creştere a nivelului cultural şi instructiv al populaţiei. 
Suntem de părere că, pentru a satisface toate aceste exigenţe, activitatea 
mass-media trebuie să se caracterizeze prin echilibru şi obiectivitate. Mesajele 
informaţionale transmise pe diferitele canale mass-media trebuie să fie 
interesante, actuale, accesibile (fără însă a depăşi pragul vulgarităţii), adresate 
publicului larg, dar şi specialiştilor în diverse domenii, să alterneze 
prezentarea obiectivă de informaţii cu dezbaterile de opinie, programele de 
specialitate cu cele de divertisment, mereu pozitive, orientate către latură 
bună a societăţii, încurajatoare, optimistă etc. De asemenea, este extrem de 
importantă credibilitatea şi prestanţa de care se bucură persoana care 
prezintă aceste informaţii în ochii celor cărora şi se adresează. Pentru a 
răspunde cu succes acestor provocări, multitudinea componentelor mass-
media poate fi o soluţie, însă atunci, elevii trebuie sprijiniţi în alegerea 
responsabilă a sursei din care doresc să se informeze. Calea cea mai uşoară 
nu este întotdeauna şi cea mai eficientă pentru educarea tinerei generaţii, însă 
folosită responsabil, mass-media poate deveni, aşa cum am subliniat în 
paragrafele anterioare un aliat de nădejde în realizarea educaţiei non-formale 
(I. Bontaş, 2001, pp. 302-304). 

Oricum, viitorul este al tehnologiilor multimedia. Telefoanele 
inteligente dotate cu tehnologie de ultimă generaţie capabile să faciliteze 
comunicaţiile audio, video şi on-line, televizoarele HD capabile să 
recepţioneze semnalele digitale de o calitate superioară sunt doar câteva 
exemple de inovaţii în mass-media tradiţională. Accesul nelimitat la Internet, 
pe lângă o serie de dezavantaje evidente (cum ar fi prezentarea necenzurată 
şi nesistematizată a informaţiilor) prezintă şi avantajele comunicării mai 
facile, marketing-ului personal şi al serviciilor oferite, stocării de date ş.a.m.d. 
Mass-media nu trebuie nici interzisă, nici ocolită, ci exploatată selectiv, 
reţinând doar ceea ce este bun din ea şi valorificând aceste lucruri în 
beneficiul educaţiei copiilor. 
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