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Preliminarii
Manualul universitar „Fundamentele ştiinţelor educaţiei” este
conceput în cheia modernizării curriculumului pedagogic universitar şi a
evoluţiei cercetărilor pedagogice. Autorii pun la îndemîna studenţilor
sinteze de teorie generală a educaţiei pentru a-i sprijini în procesul de
formare şi autoformare profesională în domeniul general de studiu
„Ştiinţe ale educaţiei”. Concepţia promovată de S. Cristea privind
epistemologia ştiinţelor educaţiei, potrivit căreia teoria generală a
educaţiei defineşte conceptele pedagogice de bază, a servit ca reper în
elaborarea conţinutului ideatic al acestui curs universitar.
Structura manualului Fundamentele ştiinţelor educaţiei cuprinde
zece module de studiu: 1) Statutul ştiinţelor educaţiei. Concepte
fundamentale; 2) Clasic, modern şi postmodern în educaţie; 3) Formele
educaţiei; 4) Finalităţile educaţiei; 5) Paradigmele pedagogiei –
răspuns la problematica ştiinţelor educaţiei. Metodologia cercetării
pedagogice; 6) Dimensiuni (conţinuturi generale) ale educaţiei; 7)
Domenii noi şi perspective ale educaţiei. Caracterul deschis al „Noilor
educaţii”; 8) Sistemul de educaţie şi schimbarea în sistemul de
învăţămînt. Managementul educaţional; 9) Agenţii educaţiei. Factorii
formării şi dezvoltării personalităţii; 10) Proiectarea, realizarea şi
evaluarea activităţii educaţionale.
Manualul integrează două discipline de studiu prezente în
planurile de învaţămînt anterioare: Fundamentele pedagogiei (uneori cu
titlul Introducere în pedagogie) şi Teoria educaţiei (privită doar ca
teorie a conţinuturilor - dimensiuni sau laturi generale ale educaţiei).
Modulul I. Statutul ştiinţelor educaţiei. Concepte fundamentale,
evocă opinii diverse ale cercetătorilor de domeniu privind definirea
termenului de pedagogie şi evoluţia lui pînă la apariţia conceptului de
ştiinţe ale educaţiei; analizează conceptul de normativitate; prezintă
abordări multidisciplinare, inter- şi transdisciplinare a diverselor
modele de clasificare a ştiinţelor educaţiei, descris în literatura de
specialitate.
Modulul II. Clasic, modern şi postmodern în educaţie, analizează
conceptual tradiţia, modernitatea şi postmodernitatea în educaţie;
determină direcţiile modernizării sistemului educaţional; identifică

funcţiile şi caracteristicile educaţiei; elucidează structura şi specificul
funcţionării ei.
Modulul III. Formele educaţiei, analizează semnificaţia
termenului ”forme ale educaţiei”; identifică şi caracterizează tipologia
formelor educaţiei; argumentează relaţia dintre formele educaţiei;
determină direcţiile de evoluţie a educaţiei într-un cadru organizat
(formal - nonformal) şi neorganizat (informal). Modulul respectiv
furnizează conţinuturi informaţionale cu privire la educaţia permanentă
şi autoeducaţia.
Modulul IV. Finalităţile educaţiei, defineşte conceptul de
finalitate, identifică şi supune analizei problematica finalităţilor
educaţiei; argumentează clasificarea finalităţilor educaţiei pe niveluri şi
categorii; solicită implicaţii practice în analiza finalităţilor macro- şi
micro structurale.
Modulul V. Paradigmele pedagogiei – răspuns la problematica
ştiinţelor educaţiei. Metodologia cercetării pedagogice, conţine analiza
noţiunii de paradigmă, diversităţii paradigmelor cunoaşterii ştiinţifice a
problemelor pedagogiei clasice şi pedagogiei moderne. Modulul se
referă la caracteristica paradigmelor schimbării educaţionale şi analiza
conceptului de metodologie a cercetării pedagogice.
Modulul VI. Dimensiuni (conţinuturi generale ) ale educaţiei,
interpretează dimensiunile generale ale educaţiei din perspectivă
curriculară depăşind astfel abordarea tradiţională a teoriei educaţiei
percepută doar ca teorie a conţinuturilor.
Modulul VII. Domenii noi şi perspective ale educaţiei. Caracterul
deschis al „Noilor educaţii” analizează caracteristicile definitorii ale
conceptul de „problematica lumii contemporane” şi noţiunii de „Noile
educaţii; analizează termenii-cheie, inclusiv noţiunea de educaţia
pentru: pace (şi cooperare); participare şi democraţie; comunicare şi
mass-media; schimbare şi dezvoltare; timpul liber; educaţia economică
şi casnică; educaţia nutriţională; educaţia relativă la mediu. Modulul
conţine analiza educaţiei interculturală, deschise la distanţă, pentru
parentalitate, concepute drept domenii noi de educaţie; propune
demersuri de proiectare a conţinuturilor curriculare ale „Noilor
educaţii”.
Modulul VIII. Sistemul de educaţie şi schimbarea în sistemul de
învăţămînt. Managementul educaţional, defineşte conceptele

fundamentale de sistem de educaţie, sistem de învăţămînt, proces de
învăţămînt ce au o valoare metodologică superioară, abordînd contextul
psihosocial de realizare al educaţiei. Esenţa acestor concepte vizează
transformările sistemelor (post)moderne de educaţie.
Modulul IX. Agenţii educaţiei. Factorii formării şi dezvoltării
personalităţii, abordează actorii cîmpului educaţional din perspectiva
expansiunii ştiinţelor educaţiei, transformarea agenţilor educaţiei în
actori şi autori ai actului formativ proprie educaţiei postmoderne. Sînt
analizaţi factorii formării şi dezvoltării personalităţii, elucidat impactul
factorilor respective asupra personalităţii umane.
Modulul X. Proiectarea, realizarea şi evaluarea actului
educaţional, propune repere teoretice pentru proiectarea/ realizarea/
evaluarea/ curriculară a actului educaţional.
Manualul universitar Fundamentele ştiinţelor educaţiei
concentrează epistemologic corelaţia dintre dimensiunea teleologică şi
metodologică a proiectării curriculare creînd oportunităţi pentru
sporirea calităţii construcţiei şi dezvoltării curriculumului pedagogic
universitar la nivelul formării iniţiale a cadrelor didactice.
Însuşirea temeinică a conţinuturilor informaţionale ale manualului
Fundamentele ştiinţelor educaţiei vor contribui la aplicarea lor în cadrul
desfăşurării practicii de producere şi formarea viitorului cadru didactic
în calitate de modelator de personalităţi, şi nu de reproducător de
cunoştinţe. În rezultatul studiului fundamentelor ştiinţelor educaţiei sînt
conturate direcţiile de aplicabilitate a teoriilor acţiunii educative,
absolvenţilor domeniului „Ştiinţe ale educaţiei” fiind deschise
oportunităţi de dezvoltare a carierei didactice.
Autorii

Modulul I.
STATUTUL ŞTIINŢELOR EDUCAŢIEI.
CONCEPTE FUNDAMENTALE
„Buna creştere constă în a ascunde ce
părere excelentă avem despre noi înşine
şi ce părere proastă avem despre ceilalţi”.
M.Twain
„Noi ştim ce sîntem, dar nu ştim ce devenim”
W. Shakespeare

Competenţe
Studiind acest capitol veţi fi competenţi:
- să apreciaţi importanţa istoriei educaţiei în evoluţia sistemului
ştiinţelor educaţiei;
- să delimitaţi domeniile sistemului de ştiinţe ale educaţiei;
- să explicaţi traiectoria constituirii pedagogiei ca ştiinţă şi
statutul epistemologic actual;
- să definiţi corect conceptele de bază;
- să argumentaţi relaţiile pedagogiei cu alte ştiinţe.
Subiecte:
1.1. Ştiinţe ale educaţiei: delimitări conceptuale. Rolul ştiinţelor
educaţiei în formarea profesională
1.2. Evoluţia ştiinţelor educaţiei. Constituirea pedagogiei ca ştiinţă
1.3. Normativitatea activităţii educaţionale. Principiile educaţiei
1.4. Taxonomia ştiinţelor educaţiei
1.5. Pedagogia în sistemul de ştiinţe socioumane
Concepte de bază: educaţie, pedagogie, ştiinţele educaţiei,
învăţămînt, instruire, sistem de educaţie, sistem de învăţămînt,
proces educaţional, politică educaţională.

1.1. Ştiinţe ale educaţiei: delimitări conceptuale.
Rolul ştiinţelor educaţiei în formarea profesională
Geneza ştiinţelor educaţiei aduce în prim plan explicaţia
ansamblului de împrejurări, fapte, fenomene ce au concurat la formarea
unui domeniu ştiinţific definit de criterii normative ale teoriilor acţiunii
educative. Nevoia de specializare a condus la diversificarea
perspectivelor de abordare, educaţia fiind un „obiect prea complex ”
pentru a fi studiat de o singura disciplină. Sintagma ştiinţă a educaţiei
este afirmată de curentul Educaţia Nouă în primele decenii ale
secolului XX, mai întîi în Europa, apoi în SUA, în varianta
progresivismului şi a reconstrucţionismului.
În antichitate era o singură ştiinţă – filozofia, care cuprindea toate
cunoştinţele umane. O dată cu dezvoltarea societăţii, a culturii s-au
constituit şi s-au dezvoltat mai multe ştiinţe, care s-au desprins de
filozofie - Logica, Fizica, Etica, apoi alte multe ştiinţe. John Dewey
vorbeşte în mod explicit despre „ştiinţa educaţiei”, fundamentată
filozofic la nivelul unităţii dintre abordarea psihologică şi cea socială
ale educaţiei. Acelasi obiect este studiat de mai multe miniştiinte
specializate, fie prin negarea pedagogiei si inlocuirea ei cu „stiintele
educatiei ”, fie prin conceperea acestora ca stiinte auxiliare, anexate
pedagogiei „sistematice ” sau „generale ” (stiintele educatiei devin în
acest caz „stiinte pedagogice ”).
Aşadar, pedagogia devine ştiinţa a educaţiei ce valorifică două
tendinţe afirmate, dar şi confruntate în secolul XX, menţionează S.
Cristea. De o parte se situează pedagogia filozofică, de cealaltă pedagogia ştiinţifică. Prima tendinţă accentuează nevoia de
conceptualizare şi de normativitate în domeniul educaţiei şi al
instruirii. A doua tendinţă evidenţiază nevoia de abordare obiectivă a
educaţiei şi a instruirii la nivelul practicii sociale şi didactice [3, p.75].

