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Abstract
The article resume the activities of National Audiovisual Council regarding involvment in educational area since its
begining, in 1992. There are educational and cultural programmes in all radio and televisions’ schedule, six televisions
belonging universities and regulation regarding protection of children’s rights. The modern technologies, includind
audiovisual, have a great potential in education, but it isn’t yet properly used and developed. It will be wellcome a better
partnership between Council and ministeries in educational and cultural fields.
Conştient sau nu, în bine sau în rău, omul se educă toată viaţa, prin tot ceea ce face, chiar la o vârstă înaintată. Concizia
aserţiunii populare „Omul cât trăieşte învaţă!” sintetizează, până la esenţă, principala caracteristică a procesului de educare:
continuitatea, permanenţa sa pe tot parcursul vieţii unui om.
Conform teoriei structuraliste, suntem educaţi, formaţi, chiar fără să ne dăm seama, de tot ce ne înconjoară, chiar şi de
sloganurile publicitare pe care le citim din mers pe panourile de reclamă.
Acum, în epoca exploziei media, a informaţiei şi a Internetului, presiunea factorilor care ne influenţează, ne agresează
chiar, a crescut exponenţial şi cine nu ştie să estimeze forţa cu multitudini de factori de influenţă, să selecteze din diversitatea
acesteia şi chiar să se protejeze de ce este nociv, riscă să suporte, până la derută şi năucire, o infinitate de informaţii influente
(bune şi rele), adesea contradictorii.
Unul dintre factorii cei mai puternici care acţionează asupra noastră, a tuturor, este cel alcătuit de mijloacele de
comunicare în masă audiovizuale: radiourile, televiziunile, reţelele de cablu. Politica de utilizare a audiovizualului românesc
în educaţia adulţilor reprezintă unul dintre mijloacele de bază în realizarea educaţiei şi promovarea culturii. Încă de la
acordarea primelor licenţe audiovizuale în România, în anul 1992, Consiliul Naţional al Audiovizualului, la propunerea
Ministerului Educaţiei, a luat în discuţie şi a eliberat licenţe de emisie destinate învăţământului.
Astfel, au fost acordate în noiembrie 1992, 8 licenţe pentru programe de televiziune universitare următoarelor unităţi de
învăţământ superior: Universitatea Politehnica Bucureşti (Postul TV Sigma), Universităţile din Cluj, Timişoara, Craiova,
Târgu Mureş, Constanţa, Galaţi, Iaşi. Aceste posturi, se preconiza, să formeze o reţea „Teleuniversitaria” care să unească, din
punct de vedere informaţional şi educativ cele mai importante centre universitare din România, facilitând schimbul
informaţional între universităţi, adâncind colaborarea ştiinţifică între cadrele didactice în vederea realizării unor programe şi
proiecte comune, precum şi o mai bună interrelaţionare între studenţi.
Iniţiativa celor două organisme nu s-a finalizat însă în totalitate, în principal datorită slabelor mijloace financiare de care
dispun unităţile de învăţământ, dar şi pentru că la începuturile audiovizualului românesc nu a existat un real interes pentru
această acţiune, necunoscându-se valoarea şi implicaţiile deosebite şi profunde pe care le poate avea media electronică în
procesul de educare, de instrucţie şi de formare.
Ca urmare, la ora actuală sunt în funcţiune numai cinci licenţe de emisie ale universităţilor: Politehnica Bucureşti,
Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea Craiova, Universitatea Maritimă Constanţa şi Universitatea din Cluj. Totuşi,
nici aceste posturi prin programele prezentate, nu folosesc întregul potenţial oferit de aceste mijloace moderne de
comunicare, pentru promovarea culturii, pentru ridicarea la noi standarde a învăţământului şi pentru educarea populaţiei de
toate vârstele.
Televiziunea, deşi nu este unul din cele mai ieftine mijloace de educare, are cel mai mare impact în cunoaştere şi în
progresul uman, prin posibilitatea de a se adresa unui număr foarte mare de telespectatori de toate vârstele. Consider că
televiziunea constituie o componentă de bază pentru învăţământul la distanţă, pentru educarea continuă, inclusiv a adulţilor,
pentru reconversia profesională. În urmă cu doi ani, în anul 2000, a fost lansat un nou post universitar, postul de televiziune
România de Mâine, post finanţat de o universitate particulară din Bucureşti „Spiru Haret”. Postul dispune de o tehnică
modernă, de săli de învăţământ generoase ca spaţiu şi dotare tehnică necesare unui învăţământ modern, inclusiv pentru
învăţământul la distanţă.
Fiind la început de drum este necesar să se experimenteze şi alte moduri de prezentare decât cele folosite în prezent,
astfel încât să se imprime emisiunilor un stil mai dinamic şi mai diversificat în expunerea lecţiilor, în funcţie de specificul
disciplinelor. Este necesar să se adopte acele tehnici care să conducă la creşterea gradului de atractivitate al cursurilor, să fie
uşor asimilabile şi accesibile, astfel încât să stârnească interesul telespectatorului.
În afara acestor licenţe dedicate exclusiv învăţământului, educaţiei, Consiliul Naţional al Audiovizualului are ca
preocupare permanentă promovarea în grilele de program ale posturilor de radio şi de televiziune a emisiunilor culturale,
educative, ştiinţifice, religioase. La acordarea licenţelor, Consiliul Naţional al Audiovizualului are în vedere ca, în criteriile
de departajare a celor care participă la concursuri, să ţină seama de cum sunt evidenţiate aceste componente în grila de
program, ce tipuri de emisiuni sunt prevăzute, în ce procente, la ce intervale orare. De multe ori însă, reprezentanţii
societăţilor care se prezintă la concurs şi obţin licenţe pentru posturi de radio sau de televiziune, nu-şi respectă ulterior grila
de program în privinţa emisiunilor cultural-educative, preferând să dezvolte emisiuni comerciale, care le aduc o audienţă şi
un profit material mai mare.
Consiliul Naţional al Audiovizualului nu poate interveni în politica editorială a posturilor, dar în urma monitorizărilor şi
a controalelor, constându-se „neglijarea” acestor tipuri de emisiuni, au fost antamate numeroase discuţii cu conducerile
principalelor posturi de radio şi de televiziune care au fost atenţionate sau chiar sancţionate pentru nerespectarea grilelor de
program. O preocupare permanentă a compartimentului de monitorizare al Consiliul Naţional al Audiovizualului o constituie
urmărirea modului cum sunt respectate recomandările şi deciziile privind protecţia minorilor. S-au luat măsuri de atenţionare
şi sancţionare a posturilor pentru utilizarea unui limbaj vulgar, promovarea violenţei, folosirea incorectă a limbii române.

102

Totuşi la capitolul „emisiuni educative, culturale, religioase”, toate posturile, inclusiv cele publice, sunt deficitare, iar
Consiliul Naţional al Audiovizualului nu are în atribuţiile sale, explicit, obiective privind educaţia adulţilor, element esenţial
al civilizaţiei şi al educaţiei în general.
Concluzii
Problemele privind educaţia în general constituie o preocupare permanentă în politicile audiovizuale din România, dar
potenţialul oferit de audiovizual, de tehnicile şi tehnologiile moderne existente la posturile de radio şi televiziune sunt încă
insuficient dezvoltate şi utilizate. Se impune realizarea unor programe de acţiune comune ale instituţiilor şi organismelor cu
preocupări în domeniu cum sunt: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Culturii şi Cultelor, Consiliul Naţional al
Audiovizualului, posturile de radio şi de televiziune, biserica, centrele regionale de educaţie a adulţilor ş.a programe care să
aibă în vedere pregătirea şi dezvoltarea suportului tehnic şi a personalului care să pună în aplicare aceste programe.
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