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COMUNICĂRI ÎN ȘEDINȚA PLENARĂ
FORMAREA CULTURII CERCETĂRII CA PRIORITATE
ÎN DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICĂ DURABILĂ
Eduard COROPCEANU, profesor universitar, doctor
Abstract. This article presents scientific arguments
concerning the topicality, the importance and opportunity of
promoting a research culture in schools and higher education
institutions. The research culture conceptual model and the research
culture evaluation criteria, described in the article, are scientifically
based on theoretical landmarks that illustrate the constructivist
paradigm and the evolution of contemporary pedagogical
philosophy regarding pedagogical research.
Key concepts: research culture, research culture conceptual
model, higher education
Actualitatea studierii culturii cercetării este generată de
modernizarea învățământului, dezvoltarea metodologiei didactice,
de procesele informatizării învățământului și a importanței
stringente de integrare a cercetării științifice în activitatea socioprofesională, de nevoia de înaltă mobilitate și flexibilitate
profesională, generată de tendințele actuale ale evoluției intense a
economiei bazate pe cercetare-inovare-transfer tehnologic, care
impune formarea în învățământul general și în învățământul superior
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a unor competențe investigaționale necesare pentru dezvoltarea
profesională, socio-economică și culturală.
Importanța promovării culturii cercetării se explică prin
dinamica progresivă a transformărilor care se produc în societatea
contemporană, deplasând accentul de pe indicatorii cantitativi pe
indicatorii calității cercetării, solicitând sistemului de învățământ
cadre didactice de înaltă calificare profesională, capabile de a
formula soluții originale produse în domeniile cunoașterii științifice,
a axiologiei culturii și a culturii profesionale în mediul educațional.
Cercetarea și inovarea prezintă mediul în care sunt generate noile
idei, soluții, care ulterior sunt implementate în activitatea practică
pentru a crește eficiența unor procese tehnologice. Aceste
implementări a ideilor inovatoare produc plusvaloarea, care
contribuie la creșterea randamentului economic. Astfel, „... gradul
de dezvoltare al acestor domenii influențează direct competitivitatea
economică a țării și nivelul de rezistență a populației față de
consecințele schimbărilor prin care trece umanitatea” [12, p. 2].
Programul-cadru pentru proiectele de cercetare şi inovare
„Orizont 2020” a Uniunii Europene a intensificat corelarea dintre
cercetarea științifică și antreprenoriat, fapt care a accentuat
necesitatea aplicării inovației în activitatea economică pentru o
dezvoltare durabilă. Foaia națională de parcurs pentru integrarea
5

Republicii Moldova în Spațiul european de cercetare pe anii 20192021 asigură consolidarea capacităților necesare sistemului de
cercetare și inovare pentru asocierea la programele-cadru ale Uniunii
Europene [Apud, p. 3]. Fiecare stat european, dar și regiune care
include mai multe state pot forma platforme de dezvoltare a
activităților socio-economice bazate pe cercetare și inovare specifice
zonei [5, p. 6]. În baza Foii naționale de parcurs pentru integrarea
R. Moldova în Spațiul European de cercetare pe aniii 2018-2021 se
aplică Programului național în domeniile cercetării și inovării
pentru anii 2019-2022 [12, p. 21].
Pentru a asigura un grad înalt de creativitate și inovație a
populației este necesar ca aceste calități să fie dezvoltate de la cea
mai fragedă vârstă, iar sistemul educațional cu politicile și
metodologia didactică pot influența în mod direct acest proces.
Caracterul inovativ al activității cadrelor didactice avansează
exigențe sporite privind cultura profesională ce vizează prioritar
competențele investigaționale, creativitate și profesionalism. Din
această perspectivă crește valoarea rolului de cercetător al
specialiștilor în educație, devine actuală soluționarea problemelor
sociale ce implică activitatea investigațională [4, p. 14].
Din examinarea atentă a conținutului documentelor normative
și reglatorii ale învățământului derivă concluzia despre importanța
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promovării culturii cercetării și a dezvoltării competențelor
investigaționale. Dezideratul valorificării practice a potențialului
investigațional al educaților și crearea premiselor pentru dezvoltarea
competențelor investigaționale în sistemul educațional, în mod special
în învățământul superior pedagogic, unde are loc formarea cadrelor
didacice, devine o prioritate.
Necesitatea conceptualizării termenului de cultură a
cercetării derivă din oportunitățile pe care le crează valorificarea
instruirii prin cercetare în practica educației: stimulează motivația și
interesul pentru învățarea prin descoperire și elimină limitele
gândirii obișnuite, orientând spre o gândire inovativă; contribuie la
formarea competențelor investigaționale bazate pe algoritmi logici
de analiză și sinteză a informației, generând concluzii ce produc
schimbări calitative în sistemul de valori ale personalității;
facilitează

proiectarea

traiectoriei

individuale

de

evoluție

intelectuală și profesională, gândire specifică, generează inițiative,
autonomie, conexiuni inter- și transdisciplinare, cooperare și
profesionalism etc. În contextul preocupărilor științifice pentru
valorificarea potențialului investigațional și a promovării culturii
cercetării se constată apariția unor noi tendințe în dezvoltarea
didacticilor particulare la nivelul unor reorientări spre valorizarea
metodologiei instruirii prin cercetare. Oportunitatea promovării
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culturii cercetării rezultă din provocările normative ale educației
contemporane în plan global și național care înregistrează inserția
competențelor

investigaționale

în

standardele

de

calificare

profesională, apreciate ca și indicator al profesionalismului didactic,
fiind evidențiate capacitățile de procesare a informației prin metode
moderne de căutare și prelucrare, de interpretare și adaptare a
rezultatelor cercetării în interes profesional. În această ordine de idei
importanța cercetării este determinată de necesitatea obiectivă de
întemeiere științifică și de creare a unui sistem de pregătire pentru
activitatea de cercetare prin formarea unor competențe investigaționale
subscrise culturii cercetării.
Care sunt provocările contextului social cu privire la promovarea
culturii cercetării?
•

Fenomenologia complexă a culturii cercetării constituie o

arie de interes etern în comunitatea științifică, abordată din
perspectivele filosofiei, a sociologiei și a culturologiei etc.
Interesează esența pedagogică a culturii cercetării, care se desprinde
din evoluția științelor pedagogice.
•

Dificultățile

formării/autodezvoltării

culturii

cercetării

cadrelor didactice și a educaților rezultă din responsabilitatea
pedagogică de formare a culturii generale a elevilor și a culturii
profesionale a studenților în societatea cunoașterii. Din aceste rațiuni
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pedagogilor li se solicită cultura cercetării exprimată în tendințe de
autoperfecționare continuă pentru activitatea didactică și de
cercetare, afirmare prin valorificarea în predare a rezultatelor
cercetării, creativitate pedagogică în sensul instruirii prin cercetare,
inițiative de dezvoltare și antreprenoriat social.
•

Cercetarea în învățământul superior se produce sub presiunea

managementului universitar al activității de cercetare [1, p. 385].
Tendința spre competitivitate a învățământului superior determină:
amplificarea productivității cercetării, aceasta fiind recunoscută ca
vitală pentru succesul academic al universității contemporane,
„productivitatea cercetării facilitează cresterea reputației instituțiilor
de învățământ” [3, p. 608]; promovarea cadrelor la nivel institutional,
productivitatea cercetării determinând performanța evaluată în
publicații [9, p. 3].
Provocările din actele normative cu referire la dezvoltarea
culturii cercetării reglementează strategia dezvoltării prin cercetareinovare a învățământului vizând prevederi ce implică dezvoltarea
culturii

cercetării:

(a)

extinderea

prioritară

a

cercetărilor

fundamentale ca bază pentru producerea noilor cunoștințe științifice;
(b) asigurarea pregătirii specialiștilor calificați și a cadrelor
științifice în baza noilor rezultate ale științei contemporane
stimulatoare a progresului tehnologic; (c) valorificarea efectivă a
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potențialului investigațional al învățământului pentru soluționarea
unor probleme socio-economice și culturale [2, p. 18].
Programul național în domeniul cercetării și inovării pentru
anii 2020-2023 promovează crearea unor platforme de inovare
colaborative în jurul infrastructurilor de cercetare și inovare la nivelul
obiectivelor: „dezvoltarea inovațională pentru transferul rezultatelor
științifice universitare către potențialii utilizatori”; „consolidarea
percepției comunității universitare a rolului de inovare în atenuarea
provocărilor societale”. Actele normative vizate sunt fondate de
principiile cunoașterii științifice: principiul realismului, principiul
determinismului, principiul cognoscibilităţii etc. [11, p. 71].
Care sunt componentele și esența științifică a culturii
cercetării? Literatura științifică înregistrează extinderea câmpului de
semnificații a termenului de cultură a cercetării, fapt ce constituie o
dovadă că, acest concept este complex și deschis noilor reconsiderări și
semnificații. În opinia Lindei Evans (2007) este dificil să recunoaștem
o definiție uniform satisfăcătoare a „culturii cercetării” [6, p. 23].
Multiplele definiții ale culturii cercetării conduc la ideea, că
„aceasta reprezintă unitatea: activității investigaționale, a produselor
științifice create și a nivelului de dezvoltare profesională” [9, p. 8].
„Cultura cercetării este un sistem ce valorizează procesul de
planificare, organizare și desfășurare a cercetărilor, și de comunicare
10

a rezultatelor științifice” [8, p. 55-64]. „Cultura cercetării este
structura ce oferă cercetării valoare și care permite înțelegerea și
evaluarea activității de cercetare” [11, p. 29]. „Cultura cercetării a
unei instituții nu este reprezentată simplu de un grup de cercetători,
ci oferă un context de susținere în care cercetarea este uniform
discutată, produsă și evaluată” [7].
Ce semnificații reflectă conceptul științific de cultură a
cercetării? Cultura cercetării, poate fi descrisă ca valori comune,
credințe, atitudini și norme ce influențează realizarea sarcinilor de
cercetare într-o instituție [6, p. 82]. Cultura cercetării este „percepția
comună despre cercetare a membrilor unei comunități științifice dintro instituție”. Componente esențiale ale culturii cercetării sunt:
cunoștințele și evaluarea cercetătorilor; valorile, credințele și normele
instituției; rezultatele cercetării instituției (artefacte) [6, p. 3].
„Nivelul de cultură a cercetării științifice depinde de calitatea
competențelor investigaționale și a experiențelor individuale de
cercetare [10, p. 24]. „Cultura cercetării se afirmă în trei faze: (a)
„faza nașterii” implicând orientarea și introducerea instrumentelor
de cercetare; (b) o „fază de legătură”, când fiecare unitate și-a
dezvoltat agenda de cercetare; și (c) „fază de stabilizare, atunci, când
politicile sunt stabilite” [Apud, p. 26]. „Cercetarea are o funcție
majoră în instituțiile de învățământ superior, corpul didactic al
11

universității trebuie să se implice activ în generarea de noi
cunoștințe” [2, p. 9]. „Cultura cercetării este definită ca norme ale
activității de cercetare, „dimensiuni punctuale” repetate de membrii
organizației până când devin opinie publică. În cadrul comunității,
cultura cercetării definește modul în care fiecare ar trebui să
gândească, să acționeze și să ia decizii cu privire la cercetare”.
„Cultura cercetării este definită ca regularități comportamentale
observate în cercetare; „mecanisme ce trebuie învățate pentru a
deveni cercetător acceptat de comunitatea științifică” [13].
„Cultura cercetării este un sistem de convingeri profesionale
despre cercetare-inovare, descoperite sau dezvoltate de un anumit
grup în planul cercetării, care funcționează suficient de bine pentru a
fi considerat valabil și, prin urmare, pentru a fi învățat de noi membri
ca modalitate de a percepe, a gândi și simți problemele de cercetare”
[6, p. 7]. „Cultura cercetării reflectă valorile, idealurile și credințele
despre cercetare din cadrul unei organizatii, care se reflectă în
comportamente de cercetare, acțiuni și simboluri de cercetare ale
organizației. La fel cum este „cultura didactică” a instituției
recunoscute în valorile și stilurile de predare și „cultura
managementului” se interpretează în termenii stilurilor manageriale,
„cultura cercetării reflectă valorile și stilurile cercetării” [1, p. 8-9].
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În opinia noastră, „cultura cercetării reprezintă un sistem de
convingeri privind activitatea investigațională, calități personale și
compentențe investigaționale bazate pe metode de cerceatre moderne,
reflectate în domeniile: filosofic, metacognitiv, euristic, metodologic,
inovativ și etic, interdependența și unitatea cărora asigură integralitatea
formării stilului investigațional și dinamica valorificării optime a
potențialului investigațional în cadru socio-educațional”.

Figura 1. Modelul conceptual al culturii cercetării
13

1. Fundamentele epistemologice privind cultura cercetării
vizează un sistem de cunoștințe științifice de domeniu, interpretate
din perspectiva funcțiilor și a principiilor cercetării, a teoriilor cu
referire la activitatea de cercetare și inovare, a paradigmelor și
modelelor care fondează teoretic modelul și are în esență: caracter
descriptiv, dezvăluind principiile generatoare de transformări
pozitive; caracter organizațional, ierarhizând elementele structurale;
caracter funcțional și dinamic; caracter euristic, generând noi
conexiuni și interdependențe; caracter integrativ și complex,
dezvoltând semnificația componentelor incluse. În căutările și
descoperirile pedagogice modelele îndeplinesc anumite funcții:
euristică necesară

pentru generarea și

dezvoltarea

ideilor

transformatoare, explicativă, ilustrativă, informațională, proiectivă,
evaluativă, managerială, stimulativă a dezvoltării și normativă [9].
2. Cadrul normativ al cercetării și inovării reflectă
conținutul documentelor de politici orientat spre promovarea culturii
cercetării și inovării.
3.

Domeniile

culturii

cercetării

reflectă

calitatea

competențelor investigaționale, concepute ca fiind semnificative
pentru cele 6 domenii: filosofic, metacognitiv, euristic, metodologic,
inovativ și etic, care se validează în mediul socio-educațional și
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definesc stilul investigațional prin afirmarea valorilor culturii
cercetării [13, p. 34].
Din

această

perspectivă

integralitatea

fenomenului

educaţional este abordată: (a) din perspectiva corelaţiei între
sistemul

şi

procesul

de

învățământ;

b)

din

perspectiva

interdependenței elementelor de structură ale sistemului de
învăţământ și (c) din perspectiva corelaţiei funcţionale dintre
elementele constitutive ale procesului de învățământ. Studiul teoretic
al culturii cercetării vizează perspectiva corelaţiei funcţionale dintre
elementele constitutive ale procesului de învățământ orientat spre
formarea competențelor investigaționale.
La facultate, nivelul de aprofundare a instruirii prin cercetare
depinde de ciclul de studii (I, II sau III). În cadrul studiilor
universitate, la ciclul I activitățile de cercetare constituie ~9% din
numărul total de credite, la ciclul II – peste 33%, iar la ciclul III –
peste 83%.
Studii universitare, Ciclul I. La nivelul universitar
activitatea

de

cercetare

este

obligatorie

pentru

validarea

competențelor de cercetare în cadrul elaborării tezei de licență.
Practica universitară demonstrează impactul semnificativ al
cercetărilor interdisciplinare asupra dezvoltării competențelor
profesionale comparativ cu cercetările monodisciplinare.
15

Realizarea studiilor în cadrul specialităților duble (Biologie
și chimie, Geografie și biologie, Chimie și fizică etc.) permite
formarea unei concepții largi despre natură și legitățile care o
guvernează, explicarea unor fenomene complicate, adaptarea la
cerințele variabile ale pieții muncii etc. Aceste procese permit
apariția noilor idei, direcții, domenii de cercetare. Pentru
specialitățile cu profil pedagogic formarea competenței de instruire
prin cercetare este esențială, deoarece absolvenții reprezintă
generația viitorilor profesori școlari, care în dependență de nivelul
competențelor profesionale formate vor influența spiritul inovativ
din școli. Cercetarea la facultate poartă un caracter științific
fundamentat, susținută de utilaje specializate de cercetare, metode de
investigare contemporane. La această etapă tânărul specialist
consolidează algoritmul: formularea problemei – stabilirea
obiectivelor

–

determinarea

condițiilor

pentru

activitățile

experimentale – identificarea metodelor adecvate de cercetare –
desfășurarea

experimentului

și

colectarea

materialelor

experimentale – prelucrarea materialului experimental și formularea
concluziilor.
În învățământul superior nivelul de realizare a cercetării
interdisciplinare este mai avansat și se bazează (în afară de cele
enumerate în învățământul general) pe: lucrările de laborator,
16

activitățile individuale, lucrul științific în cadrul tezelor de licență,
implicarea în cercetări din cadrul proiectelor științifice, participarea
la evenimente științifice, prelucrarea datelor experimentale și
publicarea lor, stagierea în laboratoare/centre științifice etc.
Pentru dezvoltarea culturii cercetării sunt foarte importante
conexiunile interdisciplinare în cadrul programelor la specialitățile
domeniului Chimie (nivel universitar): Chimie-Fizică-Biologie,
Chimie-Informatică-Pedagogie,

Chimie-Informatică-Fizică,

Chimie-Fizică-Inginerie. Proiectarea disciplinelor de la confluența
științelor constituie o strategie funcțională în valorizarea principiului
abordării interdisciplinare.
Studii universitare, Ciclul II. Specificul programelor de
master constă în orientarea instruirii spre cercetări interdisciplinare
(ex: Biologie și psihologia sănătății, Educație STE(A)M și abordări
pedagogice inovative, Sisteme geografice informaționale, Expertiza
chimică și legală a materialelor etc.). În cadrul programelor de
master cercetările au un caracter profund cu rezultate valoroase,
bazate pe experimente de lungă durată. În același timp se constată
necesitatea ca activitatea de cercetare să fie orientată spre elaborarea
noilor materiale și tehnologii utile pentru societate (agricultură,
medicină, industrie alimentară etc.). Un aspect obligatoriu al

17

cercetării la master este participarea la manifestăările științifice,
diseminarea și publicarea rezultatelor științifice obținute.
Studii universitare, Ciclul III. Predomină investigațiile în
cadrul temei proiectului de cercetare, aplicând arsenalul metodologic
și echipamentul adecvat atingerii obiectivelor propuse. Implicarea în
cadrul școlilor științifice cu tradiții oferă posibilitatea integrării în
comunitatea științifică, acceptarea și împărtățirea valorilor științifice
autentice. Elementele de noutate științifică ale lucrărilor de doctorat
promovează noi abordări, cunoștințe, modele, soluții etc.,
propulsând în actul cumulativ progresul tehnico-științific. Este foarte
important ca pentru cercetările și rezultatele obținute să fie
identificate domenii concrete de aplicare practică cu efect pozitiv
pentru diverse domenii ale activității socio-economice.
Astfel, la nivelul treptelor sistemului educațional, menționăm
evoluția de la metode simple de studiere a naturii spre instruirea prin
cercetare, ce conduce la consolidarea treptată și la afirmarea
competenței de cercetare și inovare, la formarea competenței
antreprenoriale, generatoare de transfer tehnologic în mediul
economiei reale.
În concluzie, la nivelul treptelor sistemului de învățământ se
constată tendințe de promovare activă a culturii cercetării prin
elaborarea unor strategii specifice interdisciplinare bazate pe
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instruirea prin cercetare, orientate spre dezvoltarea competențelor
investigaționale, care trebuie dezvoltată sistemic, din perioada
educației timpurii în baza unor metodologii adaptate la specificul
materiilor și a disciplinelor de studii. Obiectivele cercetărilor trebuie
să urmărească realizarea unor finalități clare ce pot avea impact
asupra dezvoltării tehnologiilor, fapt care va motiva tinerii pentru
cercetare. Pentru realizarea cercetărilor de valoare, la toate treptele
sistemului educațional este necesar de asigurat condiții materiale
(echipament, ustensile, reagenți etc.) și de formare continuă a
cadrelor didactice. În procesul de formare a personalității trebuie de
urmărit evoluția: cunoștințe - abilități practice - cercetare științifică
- spirit inovațional - competență antreprenorială.
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CULTURA PEDAGOGICĂ A PROFESORULUI
Sorin CRISTEA, prof.univ., dr. Emerit
Universitatea din București
Studiul nostru definește și analizează cultura la nivel de
concept fundamental

abordat în context epistemologic special

(disciplinar, intradisciplinar și interdisciplinar) de două științe socioumane importante în epoca istorică modernă și postmodernă
(contemporană): sociologia și pedagogia.
Sociologia este știința specializată în studiul societății,
abordată la nivel de sistem social global și deschis care include în
structura sa de funcționare și sistemul cultural (ca sistem social
parțial sau subsistem social).
Pedagogia este știința specializată în studiul educației,
abordată global și deschis, prin concepte pedagogice fundamentale,
raportate la valorile generale ale culturii aflate la baza construcției
finalităților educației, conținuturilor educației, normativității
educației.
Din perspectivă proprie sociologiei, cultură definește
ansamblul valorilor sociale afirmate istoric la nivel de produse
superioare ale cunoașterii umane, de organizații / instituții
specializate în elaborarea și difuzarea acestora, de moduri de viață,
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exprimate în plan comunitar și individual (prin obișnuințe,
mentalități, cutume, simboluri, ceremonii, ritualuri etc.
Din perspectivă proprie pedagogiei, cultura definește
valorile angajate formativ în formarea-dezvoltarea permanentă a
personalității umane, în general, a profesorilor – specialiști în
educația și instruirea realizată prin disciplinele de învățământ
predate-învățate-evaluate la nivel de învățământ primar, de
învățământ secundar (gimnazial, liceal și profesional) și superior /
universitar.
Cultura din perspectivă sociologică definește ansamblul
valorilor sociale, spirituale și materiale, elaborate și dezvoltate
istoric la nivel:
1. Superior, ca produse ale cunoașterii umane, validate
istoric: arta; religia și filozofia (concepții generale despre lume /
natură, om, societate); științele (logico-matematice și informatice;
ale naturii, socio-umane), tehnologie (dezvoltată ca știință și artă
aplicată).
2. Intermediar, ca instituții specializate în producerea și
difuzarea unor valori care reprezintă cultura spirituală și materială,
afirmate istoric în plan local, teritorial, național, internațional /
continental, mondial: institute de cercetare științifică, institute /
centre de creație; organizații școlare / universitare; mass-media etc.
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3. Primar, ca moduri de a fi, realizate și exprimate prin
diferite mentalități, obișnuințe, cutume, ritualuri, ceremonii,
simboluri etc., afirmate istoric, în plan comunitar și individual.
Cultura din perspectivă pedagogică definește ansamblul
valorilor pedagogice reflectate, și exprimate și validate socialistoric, la nivel general, particular (specific) și concret (operațional).
I. Cultura, la nivel general, este la baza construcției
conceptelor pedagogice fundamentale care definesc finalitățile
educației, conținuturile educației și ale instruirii (generale și
particulare), normativitatea educației și a instruirii.
Finalitățile educației obiectivate în zona proiectării
pedagogice, fixează orientările valorice prospective construite pe
baza valorilor culturale reflectate subiectiv la nivel de: a)
macrostructură a sistemului de educație / învățământ (idealul
educației și scopurile generale, strategice); ei; b) microstructură a
procesului de învățământ: obiectivele generale, specifice și concrete
/ operaționale ale educației / instruirii
Conținuturile generale ale educației, obiectivate la scara
întregului sistem de învățământ organizat formal și nonformal, cu
deschideri multiple spre informal, sunt construite pe baza a cinci
categorii de valori culturale, care reflectă pedagogic cerințele
psihologice și sociale de dezvoltarea normală durabilă a
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personalității umane și a societății, abordate în ansamblul lor: a)
binele moral – educația morală; b) adevărul științific – educația
științifică (intelectuală); c) utilitatea adevărului științific aplicat –
educația aplicată (tehnologică, profesională); d) frumosul (din artă,
natură, societate) – educația estetică; e) sănătatea psihică și fizică –
educația psihofizică.
Conținuturile particularizate ale educației / instruirii, obiectivate
la scara întregului proces de învățământ, organizat pe trepte și
discipline de învățământ, sunt determinate de un set de valori
culturale aflate la baza construcției planului de învățământ,
reflectate pedagogic în cadrul unor modele de cunoaștere și de tipuri
de inteligență: a) cunoașterea științifică lingvistică / inteligența
verbală; b) cunoașterea științifică logico-matematică și informatică /
inteligența logico-matematică; c) cunoașterea științifică explicativă,
experimentală / inteligența naturalistă; c) cunoașterea științifică
socio-umană interpretativă, hermeneutică / inteligența istorică și
filozofică; d) cunoașterea științifică aplicativă / inteligența
tehnologică, artistică, sportivă; e) cunoașterea științifică sociomorală / inteligența pedagogică și socială, inteligența interpersonală
și intrapersonală; inteligența emoțională (afectivă).
Normativitatea educației și a instruirii, obiectivată la
nivelul cerințelor de funcționare normală a sistemului și a procesului
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de învățământ, este determinată de valorile culturale care ordonează
activitățile de educație și instruire exprimate în termeni de:
1) Imperative categorice, valabile la scară macrostructurală
a sistemului de educație / învățământ:
A. Axiomele educației – adevăruri fundamentale, elaborate
prin focalizarea și corelarea conceptelor pedagogice fundamentale,
care definesc dimensiunea de maximă generalitate, abstractizare și
durabilitate a educației: a) definirea educației ca activitate
psihosocială; b) conceperea educației la nivelul interdependenței
dintre dimensiunea sa obiectivă (funcția și structura de bază) –
subiectivă

(finalitățile

educației);

c)

valorificarea

tuturor

conținuturilor și formelor generale ale educației (morală-științificătehnologică-estetică-psihofizică; formală-nonformală; informală);
d) realizarea educației în context deschis, în perspectiva educației
permanente și a autoeducației.
B. Legile educației – conexiunile de maximă generalitate,
existente între principalele componente funcțional-structurale ale
educației: a) optimizarea raporturilor dintre resursele psihologice –
sociale ale educației; b) optimizarea raporturilor dintre acțiunile
necesare în cadrul oricărei activități de educație; c) optimizarea
raporturilor dintre funcția și structura de bază a educației și
finalitățile educației; d) optimizarea raporturilor dintre obiectivele,
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conținuturile, metodele, evaluarea – educației; e) optimizarea
raporturilor dintre valorile pedagogice generale aflate la baza
conținuturilor generale ale educație; f) optimizarea raporturilor
dintre toate formele generale ale educației; g) optimizarea
raporturilor dintre activitățile de educație și situațiile concrete
existente în context deschis; h) optimizarea raporturilor dintre
factorii dezvoltării personalității educatului: ereditatea – mediul –
educația.
2. Imperative ipotetice / condiționale, valabile la scară
microstructurală a procesului de învățământ:
A. Principii generale de proiectare a educației: a) principiul
transformării cunoștințelor de specialitate în cunoștințe cu valoare
pedagogică; b) principiul comunicării pedagogice; c) principiul
creativității pedagogice inovatoare necesară în contextul deschis al
educației.
B. Principii specifice:
a. Principii de organizare a educației / instruirii: organizarea
frontală, organizarea pe microgrupe, organizarea individuală;
organizarea bazată pe interdependența dintre formele de organizare
frontală – pe microgrupe – individuală.
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b. Principii de planificare: stabilizarea planificării la nivel de
obiective – conținuturi de bază; flexibilizarea planificării la nivel de
metode – evaluare.
c. Principii de realizare-dezvoltare: interdependența dintre
acțiunile integrate în cadrul oricărei activități de educație (elaborarea
și comunicarea mesajului pedagogic – receptarea și valorificarea
mesajului – evaluarea rezultatelor; în cazul instruirii: predarea –
învățarea – evaluarea); reglarea-autoreglarea, prin evaluare continuă,
formativă.
II. Cultura la nivel specific, este la baza construcției
angajată în proiectarea și realizarea sistemului de învățământ, care
reprezintă cadrul instituțional / organizațional, specializat în educație
și instruire (formală, dar și nonformală, deschise și spre educația
informală). Este concentrată în zona resurselor pedagogice,
abordate managerial (global, optim, strategic, inovator), care
reflectă un ansamblu de

valori pedagogice, necesare la toate

nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ: informaționale;
umane; didactico-materiale; financiare.
Resursele informaționale concentrează valorile pedagogice
aflate la baza construcției și a aplicării curriculumului școlar la
nivelul interdependenței dintre obiectivele generale și specifice
proiectate și principalele documente curriculare: a) fundamentale:
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planul de învățământ; programele școlare / universitare elaborate pe
trepte de învățământ; b) operaționale, ale profesorului – programele
școlare – și ale elevului, manualele școlare; c) auxiliare: culegeri de
probleme, de texte literare / filozofice / istorice etc., atlase școlare,
softuri educaționale etc.
Resursele umane concentrează valorile pedagogice receptate
și vehiculate de „actorii educației” în cadrul specific organizației
școlare, funcțională în context deschis spre comunitatea locală,
teritorială, națională etc. La toate nivelurile sistemului și ale
procesului de învățământ, resursele umane determinante sunt
reprezentate de cei doi actori principali ai educației, profesorii și
elevii, aflați în raporturi de interdependență necesară pentru
funcționarea pedagogică a oricărei activități de educație / instruire.
Toți ceilalți actori ai educației trebuie să contribuie direct și indirect
la optimizarea procesului de realizare a activității de educație /
instruire, probată calitativ la nivelul structurii de funcționare a
acesteia, bazată pe interdependența pedagogică necesară permanent
între educator (profesor) și educat (elev, student etc.).
Resursele

didactico-materiale

concentrează

valorile

pedagogice la nivelul spațiului și a timpului pedagogic, necesare
pentru proiectarea și realizarea oricărei activități de educație /
instruire, organizată formal și nonformal în contextul deschis al
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sistemului și al procesului de învățământ. Spațiul pedagogic
constituie un model cultural de organizație școlară și extrașcolară
care facilitează realizarea optimă a oricărei activități de educație /
instruire formală și nonformală. Timpul pedagogic devine un model
cultural de proiectare pedagogică eficientă în măsura distribuirii
corecte a valorilor care trebuie receptate și asimilate în context
favorabil, pentru educația / instruirea formală (dimineața) și
nonformală (după amiază).
Resursele financiare concentrează valorile pedagogice în
raport de cerințele generale de dezvoltare a educației la nivel de
învățământ obligatoriu de bază și de curriculum comun (trunchi
comun de cultură generală / core curriculum). Implică distribuirea
optimă în funcție de cerințele predominante existente la nivel de
resurse informaționale – umane – didactico-materiale
III. Cultura la nivel concret este la baza formării-dezvoltării
profesorilor ca specialiști în educație realizată prin intermediul
specialității / specialităților dobândite (limba română; limba română
– limba franceză; matematică, matematică – informatică etc.), la
diferite trepte de învățământ (vezi, de exemplu modelul pedagogic
și cultural al profesorului specialist în educație prin matematică, în
învățământul secundar / gimnazial și liceal etc.)
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La acest nivel, în procesul de formare și dezvoltare inițială și
continuă a profesorilor din învățământul primar, secundar și superior
sunt reflectate valorile culturale de maximă generalitate și specifice,
angajate organizațional / instituțional, analizate anterior (vezi nivelul
general și nivelul specific).
Cultura pedagogică a profesorului, de la toate treptele de
învățământ este fundamentată, aprofundată și operaționalizat prin
receptarea,

asimilarea

și

aplicarea

valorilor

culturale,

epistemologice, normative și metodologice, aflate la baza celor mai
importante științe ale educației (sau științe pedagogice). În această
perspectivă, putem identifica și fixa:
1. Cultura pedagogică generală a profesorului. Este
formată și dezvoltată prin studiul științelor fundamentale ale
educației, determinate epistemologic (teoria generală a educației /
fundamentele pedagogiei, teoria generală a instruirii / didactica
generală, teoria generală a curriculumului) și metodologic (istoria
pedagogiei,

pedagogia

comparată,

cercetarea

pedagogică

fundamentală și experimentală)
2. Cultura pedagogică specifică a profesorului. Este
asigurată prin: a) aprofundarea intradisciplinară problematicii unor
științe pedagogice fundamentale: teoria generală a instruirii (teoria
comunicării / predării, teoriile învățării ca modele de instruire, teoria
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evaluării); b) valorificarea relațiilor de interdisciplinaritate dintre
pedagogie și alte științe socio-umane: psihologia educației,
sociologia educației, managementul educației (managementul
organizației școlare, managementul clasei de elevi).
3. Cultura pedagogică aplicată a profesorului. Este
asigurată prin valorificarea culturii pedagogice generale și a culturii
pedagogice specifice la nivel concret, în contextul propriu fiecărei
trepte și discipline de învățământ. Vizează pregătirea practică a
profesorului ca specialist în educație realizată prin intermediul unei
/ unor specialități, în cadrul unei / unor trepte de învățământ. Implică
observarea și realizarea efectivă a unor activități de educație /
instruire, organizate formal, dar și nonformal, în cadrul propriu
specialității, dar și ca profesor-diriginte.
CULTURA PEDAGOGICĂ A PROFESORULUI
CULTURA
PEDAGOGICĂ
GENERALĂ
Determinată
epistemologic:
- Teoria generală a
educației /
Fundamentele
pedagogiei

CULTURA
PEDAGOGICĂ
APROFUNDATĂ
La nivel intradisciplinar:
- Teoria comunicării /
predării
- Teoriile psihologice /
modele de instruire
- Teoria evaluării
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CULTURA
PEDAGOGICĂ
APLICATĂ
La nivel de
treaptă de
învățământ:
- Pedagogia
învățământului
preșcolar

- Teoria generală a
instruirii /
Didactica generală

- Pedagogia
învățământului
primar

- Teoria generală a
curriculumului

- Pedagogia
învățământului
secundar

Determinată
metodologic:
- Istoria pedagogiei
- Pedagogia
comparată
- Cercetarea
pedagogică
fundamentală și
experimentală

La nivel intradisciplinar:
- Psihologia educației
- Sociologia educației
- Managementul educației
(organizației școlare, clasei)

La nivel de
disciplină de
învățământ:
- Didactica
specialității
- Practica
pedagogică de
observare
- Practica
pedagogică de
realizare
(specialitate,
dirigenție, cerc de
specialitate,
consultații etc.
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ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI ÎN CONTEXTUL SISTEMULUI
DE CERCETARE-DEZVOLTARE DIN REPUBLICA
MOLDOVA
Gheorghe CUCIUREANU,
Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
Cornelia CÎRLIG,
Liceul de Creativitate și Inventică “Prometeu-Prim”
1. Introducere. Cercetarea și inovarea sunt considerate la
nivel european cruciale pentru abordarea provocărilor societale,
ecologice și economice. Din aceste considerente, cercetarea
științifică este o prioritate, iar investițiile în cercetare sunt
considerate investiții în viitorul Europei. Se așteaptă ca în anul 2021
statele membre ale Uniunii Europene să adopte un Pact pentru
cercetare și inovare în Europa, care să le consolideze angajamentul
față de politicile și principiile comune și care să indice domeniile în
care vor dezvolta împreună acțiuni prioritare [1]. În Republica
Moldova, modul actual de organizare a cercetării științifice a fost
stabilit prin aprobarea Codului Educației (2014) și, mai ales, a
modificărilor la Codul cu privire la știință și inovare (2017), urmate
de un șir de acte subsecvente, prin care au fost delimitate funcțiile de
elaborare a politicilor (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 35

MECC), implementare a acestora (Agenția Națională pentru
Cercetare și Dezvoltare - ANCD) și evaluare (Agenția Națională de
Asigurare a Calității în Educație și Cercetare - ANACEC). În acest
context, având în vedere și orientarea națională declarată de integrare
europeană, ne-am propus să vedem care sunt principalele
particularități ale științelor educației din Republica Moldova.
2. Materiale și metode. În cercetarea noastră am utilizat, în
afară de acte normative și documente de politici, un șir de date
statistice din surse internaționale (Eurostat, Scimago) și naționale
(BNS, IBN, Indicatori-CDI, ANCD, MECC, ANACEC). Datele ce
se referă la științele educației au fost analizate comparativ cu cele la
nivel național și european, pentru a obține o imagine mai clară în
diferite contexte. Științe ale educației au fost considerate cele care
corespund ramurii 53. Științe ale educației ale Nomenclatorului
specialităților științifice (HG 199/2013).
3. Caracteristici ale sistemului național de cercetaredezvoltare
Finanțarea sistemului național de cercetare științifică a
scăzut continuu în ultima perioadă, de la 0,55% din PIB, în 2007,
până la 0,23% din PIB, în 2020 [2; 3], ceea ce este de aproape 10 ori
mai puțin decât în UE – 2,19% din PIB în 2019 [4], obiectivul de
atins în UE fiind 3%, inclusiv 1% din surse publice și 2% din cele
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private. Având în vedere că în valori absolute aceste diferențe sunt
și mai mari (470 milioane lei și, respectiv, 306 bilioane Euro),
volumul mijloacelor financiare ce revin unui cercetător din
Republica Moldova este de peste 30 ori mai mic.
Majoritatea finanțării cercetării la nivel național (peste 80%)
este asigurată de către bugetul de stat. În conformitate cu prevederile
Programului Național în domeniile cercetării și inovării (HG
381/2019), această finanțare este distribuită prin concurs – 60% și
prin finanțare instituțională – 40%. Finanțarea prin concurs este
distribuită de către ANCD, principalul instrument utilizat pentru
distribuirea acesteia pe următorii 4 ani fiind „Programul de stat
2020-2023”. Rezultatele acestui exercițiu au fost percepute ca o
nereușită în comunitatea științifică din cauza că slabei corelații a
acestora cu calitatea propunerilor de proiecte și performanțele
anterioare ale echipelor proiectelor. Finanțarea instituțională este
mai mică decât în majoritatea statelor europene (inclusiv ca
pondere), iar distribuirea ei nu ține seama de performanțele
organizațiilor stabilite în urma unui proces de evaluare, ci de
proiectele câștigate în concursuri. În așa fel, întreaga finanțare a
cercetării din bugetul de stat a fost determinată de rezultatele unui
concurs defectuos, ceea ce poate avea consecințe grave pentru
viitorul cercetării naționale.
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Resursele umane din cercetare înregistrează următoarele
două tendințe principale: descreșterea numărului și îmbătrânirea
personalului. Vârsta medie a cercetătorilor depășește 50 de ani, iar
ponderea tinerilor (sub 35 ani) este de doar circa 20% [3]. Numărul
cercetătorilor este de 2,9 mii persoane, reducându-se cu circa 20%
în ultimii 10 ani [2]. Numărul cercetătorilor la 1 mil. locuitori este
de peste 4,5 ori mai mic decât în UE, iar numărul absolvenților de
doctorat la 1000 persoane de vârsta de 25-34 ani este de peste 5 ori
mai mic decât media UE [5]. În statistica oficială sunt incluse doar
persoanele care obțin finanțare de la bugetul de stat pentru cercetări
științifice. Personalul didactic din învățământul superior este obligat
însă anual să efectueze cercetări științifice, timpul pentru care poate
varia de la 517 ore (asistent) până la 770 ore (profesor), chiar dacă
partea de cercetare din normarea științifico-didactică este mai mult
formală, timpul efectiv dedicat cercetării și, mai ales, calitatea
rezultatelor științifice obținute părând să fie mai puțin monitorizat.
Nu toate aceste persoane participă în proiecte de cercetare finanțate
de la bugetul de stat, de aceea numărul cercetătorilor-persoane fizice
este mai ridicat, dar o imagine mai veridică ar da calcularea
cercetătorilor în persoane echivalent normă întreagă.
Performanțele sistemului național de cercetare, ca urmare a
tratării respective a domeniului și a evoluției resurselor investite,
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sunt și ele în descreștere. Astfel, în cea mai mare bază de date
internațională a articolelor științifice – SCOPUS, Republica
Moldova se află în anul 2019 pe locul 123 după numărul de publicații
(509) și numărul de citări [6]. Pentru comparație, în 2009 Republica
Moldova era pe locul 101 (publicații) și, respectiv. pe locul 106
(citări). Și în cadrul Europei de Est evoluția Republicii Moldova în
perioada 2009-2019 este asemănătoare – de la locul 21 la ultimul loc,
23 (la publicați) și de la locul 19 la 22 (la citări).
4. Științele educației ca parte componentă a cercetării
naționale
În Republica Moldova, cercetări ce țin de științele educației
se efectuează într-un institut de cercetare și în mai multe instituții de
învățământ superior, în special în cele cu profil pedagogic. Cadrul
nou de organizare a științei a favorizat într-o anumită măsură
cercetarea universitară și, respectiv, științele educației.
Finanțarea universităților, în urma desfășurării concursului
de către ANCD la sfârșitul anului 2019, a crescut de circa 2 ori față
de perioada când distribuirea finanțelor publice se făcea de către
Academia de Științe a Moldovei (AȘM), depășind 28% din total [7].
Din cele 167 propuneri de proiecte selectate pentru finanțare în
cadrul concursului „Program de stat 2020-2023”, 14 sunt din
domeniul științelor educației (sau includ cercetări în domeniu). Ele
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sunt coordonate de către 7 instituții, având un volum de finanțare de
9,4 mil lei pentru anul 2020 (4,3% din total).
Cercetătorii de la universități la fel au crescut ca număr și
pondere printre participanții în proiecte de cercetare. Astfel, dacă
comparăm datele pe anul 2015 din Raportul AȘM cu cele pe anul
2020 din Registrul cercetătorilor ANCD, constatăm că ponderea
cercetătorilor de la universități a crescut de la 27,7% la 38,8%. Din
păcate, doar 14,3% din cercetătorii din universități sunt angajați în
aceste proiecte pe o normă întreagă, ceea ce înseamnă că activitatea
de cercetare este una secundară [7]. Din totalul de peste 2,8 mii
cercetători participanți în proiectele ANCD în 2020, în proiectele din
științele educației sunt 171 (6,2% din total). Majoritatea
cercetătorilor din științele educației sunt angajați cu norma de
cercetare de 0,5-0,8%. Numărul real al acestora este însă mult mai
mare, având în vedere că în proiecte sunt încadrați doar o mică parte
din cei care trebuie să efectueze cercetări, dar și profilul
universităților.
O dovadă a importanței cercetărilor pedagogice este și
numărul titlurilor conferite. În perioada de funcționare a sistemului
național de atestare a personalului științifico-didactic (1993-2020) în
științe ale educației au fost conferite 569 titluri de doctor în științe
(12,1% din total) și 28 titluri de doctor habilitat (4,5% din total) [8].
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Ponderea titlurilor de doctor în științe ale educației a crescut mai ales
în ultimii 15 ani, depășind 20% din total în 5 ani și înregistrând
maximum în 2013 (27,5%). În UE, ponderea absolvenților de
doctorat în științe ale educației a constituit sub 3% din total, în
perioada 2013-2018 [4].
Rezultatele științifice obținute în urma cercetărilor din
științele educației, reflectate în publicații științifice, diferă esențial la
nivel național și internațional. În IBN numărul publicațiilor din
domeniul științelor educației ale cercetătorilor moldoveni din
perioada 1996-2021 este de 10,7 mii (la 09.05.2021), ceea ce
constituie circa 11,8% din totalul publicațiilor autorilor din
Republica Moldova [9]. Cinci instituții au înregistrat în această
perioadă mai mult de 1000 publicații. Autori ale celor 10,7 mii
publicații sunt 6,8 mii autori. Dintre aceștia primii 50 autori au 30 și
mai multe publicații, iar primii 10 autori - 49 și mai multe publicații.
Cele mai frecvente 13 cuvinte-cheie (din cele 25,4 mii
folosite) se întâlnesc în 100 și mai multe publicații. Formularea celor
mai frecvente cuvinte-cheie este destul de largă, ceea ce ne sugerează
fie conținut destul de general al multor publicații, fie ne poate indica
o problemă de formulare adecvată a acestor cuvinte.
Numărul publicațiilor cercetătorilor moldoveni în științele
educației în baza de date Scopus este mult mai mic – doar 44 în
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perioada 1996-2019 (la 09.05.2021). După acest indicator Republica
Moldova ocupă locul 135 în lume și locul 23 (ultimul) în Europa de
est [6].
Pregătirea resursei umane reprezintă un aspect important al
politicii științei și, în acest sens, științele educației ocupă o poziție
importantă în Republica Moldova. Conform datelor MECC, există 4
școli doctorale în domeniul științelor educației. În cei 6 ani de
admitere în școlile doctorale (2015-2021), în calitate de conducători
de doctorat la teze în științe ale educației au fost desemnați 128
persoane (12,9% din total), din care femeile constituie 60% (în total
femeile constituie 45%). Din acești conducători de doctorat, 50
îndrumă 6 și mai mulți doctoranzi, iar 14 conducători – 9 și mai mulți
doctoranzi. La un conducător de doctorat în domeniul științelor
educației revin în medie 5,1 doctoranzi îndrumați, în timp ce media
per Republica Moldova este de 3,3 doctoranzi la un conducător de
doctorat în aceeași perioadă.
În 2015-2021 au fost admiși la doctorat 625 persoane.
Aceasta constituie peste 19% din toți doctoranzii, mult peste media
UE, unde doctoranzii în științe ale educației au alcătuit 4% în
perioada 2013-2019 [4]. Dintre aceștia, 75,5% sunt femei (media
națională – 57,3%), 89,4% au frecvență redusă (media – 75,1%),
75,2% plătesc taxă de studii (media – 45,2%) și 56% sunt de peste
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hotare (media – 21%). Științele educației atrag peste jumătate din
doctoranzii de peste hotare, însă aproape toți doctoranzii provin din
România. Având în vedere vizibilitatea internațională redusă a
cercetărilor de la noi (suntem depășiți de România după numărul
publicațiilor în științe ale educației în Scopus de aproape 13 ori),
putem presupune că atractivitatea Republicii Moldova este
determinată și de condițiile mai favorabile de desfășurare și
finalizare a studiilor (de ex, taxe mai mici).
Cercetările doctorale se desfășoară la 11 specialități
pedagogice în cadrul a 4 școli doctorale, cele mai solicitate fiind
teoria generală a educației (228 persoane), didactica școlară (158) și
educaţie fizică și sport (147). Cea mai mare parte din doctoranzi
învață la UPS „I.Creangă” (46,7%), urmată de Universitatea de Stat
de Educație Fizică și Sport (23,5%) și de cea din Tiraspol (21,1%).
5. Concluzii. Științele educației se confruntă cu aceleași
probleme ca și întreg sistemul de cercetare științifică din Republica
Moldova: subfinanțarea cronică, numărul redus și îmbătrânirea
personalului științific, condiții de activitate puțin favorabile,
insuficienta stimulare a cercetărilor și alte consecințe ale faptului că
știința nu este considerată importantă la nivel național și
instituțional.
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În cadrul sistemului național de cercetare științifică, științele
educației ocupă un loc important prin prisma contribuției la
cercetările efectuate și la pregătirea resursei umane înalt calificate și
se evidențiază printr-o serie de trăsături, cum ar fi:
- finanțarea unei părți semnificative de activități din alte surse
decât bugetul de stat pentru știință (de ex., finanțarea ciclului III a
învățământului superior și a normei științifico-didactice);
- efectuarea cercetărilor la un număr mare de centre
științifico-educaționale,

cu

predominarea

celor

din

mediul

universitar;
- proporția mare în totalul rezultatelor științifice obținute la
nivel național;
- rolul important ocupat în cadrul cercetărilor doctorale,
exprimat prin ponderea importantă a conducătorilor de doctorat,
doctoranzilor, titlurilor științifice, doctoranzilor de peste hotare ș.a.
din domeniul științelor educației în total.
Totodată, se constată o vizibilitate internațională relativ
redusă a științelor educației, feminizarea domeniului și o concentrare
a resurselor și activităților în jurul unor persoane/centre. În studiile
doctorale se atestă o predominare clară a persoanelor care studiază
cu frecvență redusă și a celor care își finanțează studiile,
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caracteristici care nu totdeauna sunt asociate cu cercetări
performante în Republica Moldova.
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR
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Abstract
This article presents arguments regarding the topicality and
the preoccupations of the academic community with reference to the
establishment of Scientific Schools (research centers) in higher
education institutions intended to capitalize on the research activity,
an emerging global and national trend.
Renowned academic researchers evince the formative value of
these schools in ensuring the progress of science and the training of
highly qualified scientific staff. At university level, the evaluation
criteria of the Scientific Schools efficiency, described in this article,
and the conclusions regarding the factors that stimulate the quality
of the Scientific Schools activity represent perspectives for achieving
academic excellence through research and innovation.
Key concepts: research, higher education, Scientific School,
scientific community, scientific potential, academic excellence
through research and innovation
Importanța constituirii Școlilor Științifice, formă de întrunire
cu intenții explicite sau implicite ale cercetătorilor în învățământul
superior (și nu doar) rezultă din legitatea progresului științei
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contemporane prin activitatea unor echipe formale sau nonformale
de cercetare, consolidându-și actualitatea din faptul, că acestea au
devenit mediu favorabil pentru formarea generațiilor de cercetători
și perpetuarea tradițiilor apărute în cadrul direcțiilor noi de cercetare.
Știința contemporană definește „tradiția (din latină - traditio) ca și
„mecanism de acumulare a cunoștințelor”, „inovarea (din franceză noi cunoștințe și schimbare pozitivă) ca și „mecanism de dezvoltare
a științei”, „renovare principială a stilului de gândire în funcție de
complexitatea obiectivelor de cercetare” [9, p. 3].
Antrenând cercetători din comunități și organizații formale și
nonformale, instituțiile sociale vizate (Ș.Șt.), devin treptat sediul
științei. În această ordine de idei, „Școlile științifice sunt instituții
formale de cercetare deoarece se formează, de regulă, în
învățământul superior” [11, p. 453-458]; „structuri instituționale cu
rol de cercetare, instituite la nivel de universitate, facultate, catedră,
laboratoare de cercetare” [6, p. 542-544]; „grupuri de cercetători,
catalizatori de resurse necesare pentru formarea și dezvoltarea
profesională” [5, p. 93]. Din aceste considerente examinarea
scopului, a misiunii, a esenței, a funcțiilor, a obiectivelor de
activitate și a mecanismelor de dezvoltare a Școlilor Științifice,
reprezintă probleme de înaltă semnificație psihopedagogică și socioculturală, constituind adevărate preocupări ale comunității
academice pe plan global și național.
Misiunea Școlilor Științifice constă în promovarea
excelenței în cercetare, formarea cercetătorilor pentru activitatea
investigațională prin modelul gândirii științifice a acestora,
realizarea funcțiilor cercetării pedagogice (educativă, culturală,
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economică) prin intermediul programelor de cercetare, cu evident
impact socio-educațional, încurajarea parteneriatelor pentru
cercetare, organizarea evenimentelor științifice (conferințe,
seminare, workshop-uri etc.), creșterea permanentă a calificării
profesionale a reprezentanților școlii, parteneriate funcționale în
scopul producerii cunoașterii, elaborarea noilor cunoștințe
științifice, validarea metodologiilor de cercetare și experimentarea
noilor tehnologii de formare pentru cercetare și inovare etc.
Politicile de stat în domeniul cercetării și inovării rezultă
din caracterul specific și complex al activității de cercetare și,
creează reale oportunități normative privind constituirea Școlilor
Științifice și realizarea misiunii acestora de generare a noilor
cunoștințe, concepte și teorii, până la schimbări de modele și
paradigme social determinate, care presupune implicarea optimă a
personalului universitar în conceperea acestui tip de întruniri
științifice (școli științifice). Politicile educației din Republica
Moldova conțin prevederi stimulative pentru crearea Școlilor
Științifice în învățământul superior (Codul educaţiei al Republicii
Moldova Nr. 152 din 17.07.2014): „În instituţiile ofertante de
programe pentru învătământul superior, activitatea de cercetare,
dezvoltare şi inovare se realizează în scopul producerii de cunoaştere
şi al formării profesionale a specialiştilor de înaltă calificare” [3].
În această optică, scopul Programului Național în domeniile
cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 (PNCI) include
mențiunea, că „favorizarea excelenței în cercetare, creșterea
eficienței sistemului național de cercetare și inovare și asigurarea
condițiilor optime pentru generarea de noi cunoștințe”. „Cercetările
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fundamentale şi aplicative, inovarea şi transferul tehnologic
contribuie la sporirea sinergiei între domeniile de cercetare și
necesitățile pieții muncii. PNCI pentru anii 2020-2023 în R.
Moldova, are la bază principiile: (a) sporirii sinergiei între domeniile
de cercetare și necesitățile pieții muncii, (b) intensificării cooperării
internaționale în rețele multidisciplinare şi transfrontaliere; (c)
principiul consolidării capitalului uman, a ridicării interesului în
domeniile cercetării şi inovării şi a atragerii talentelor, (d) principiul
creării platformelor colaborative de inovare, organizate în jurul
infrastructurilor de cercetare și a celor de inovare” [12].
Comunitatea științifică reprezentă potențialul științific al
unui stat. Istoria științei înregistrează următoarele tipuri de
comunități științifice: comunitatea științei academice, care, în
condițiile sistemului centralizat instituțional asigură dezvoltarea
tuturor direcțiilor fundamentale ale științei, comunitatea științei pe
ramuri și domenii, comunitatea științei universitare, care
pregătește cadre pentru știința academică și de ramură [6, p. 543].
Din acest unghi de vedere în Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al
Republicii Moldova, Nr. 259 din 15.07.2004, în Articolul 56,
se precizează: „Politica de stat în domeniile cercetării și inovării are
următoarele scop și obiective: scopul principal rezidă în dezvoltarea
societății cunoașterii prin stimularea şi valorificarea maximă a
potenţialului ştiinţific; obiectivele politicii de stat vizează: integrarea
complexă a cercetărilor fundamentale şi aplicative în activitatea de
inovare în toate sferele vieţii sociale; dezvoltarea şi utilizarea
eficientă a potenţialului ştiinţific; consolidarea interconexiunii dintre
ştiinţă şi educaţie”. Articolul 57, a aceluiași document, stipulează:
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„principiile fundamentale ale politicii de stat în domeniile cercetării
și inovării, se referă la valorificarea şi dezvoltarea potenţialului
ştiinţific, formarea infrastructurii domeniului de inovare şi de
transfer”; „atribuţiile organizaţiei în domeniile cercetării și inovării
se referă la stimularea creativității ştiinţifice, organizarea cursurilor
de perfecţionare a specialiştilor în domeniu conform prevederilor
cadrului normativ (Art. 129)” [4].
Parcursul istoric și semnificațiile conceptului de Școală
Științifică. În secolul XXI problemele contemporaneității au
determinat conjugarea eforturilor și întrunirea specialiștilor în Școli
Științifice, ca „un mecanism de creare și difuzare a noilor cunoștințe”
(Дежина И. Г., Киселева В. В. (2019) [14], fapt care explică
importanța creării acestor instituții sociale.
Fenomenul Școală științifică a constituit obiectul cercetării
istoriei științei și a psihologiei sociale. Cu regret, deocamdată
acestea nu au devenit obiectul de studiu al cercetărilor pedagogice.
Funcțiile și semnificația Școlilor științifice diferă de la țară la țară și
în contextul aceleași țări. Principalele particularități ale școlii
științifice se referă la: comunitatea intereselor în cadrul școlii,
capacitatea membrilor de a produce noi cunoștințe, tehnologii
specifice de producere, transmitere și implementare a noilor
cunoștințe, impactul autodeterminării, a efectelor autodezvoltării și
recunoașterea de către comunitatea științifică. Perspectivele de
evoluție și inovare a științei sunt determinate de apariția altor noi
direcții de cercetare în cadrul Școlilor științifice. Spre exemplu,
„binecunoscuta teorie a abordării sistemice a apărut în știința
universală ca rezultat al activității Școlilor științifice ruse” [13, p.
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27]. Noțiunea de Școală științifică este asociată cu numele lui Platon,
care a fost primul organizator al acestei forme de întrunire științifică
în domeniul public. Până la ora actuală denumirea de Școală
științifică, se aplică tradițional, unei comunități științifice, grup de
cercetători, care și-a obținut recunoașterea prin nivelul înalt și
constant al cercetărilor realizate și a devenit o resursă de produse
științifice și modele de cunoaștere științifică. Conform definițiilor
formulate în Wikipedia. „Școală Științifică constituie o formă de
educație profesională a stilului de gândire a cercetătorilor care
facilitează comunicarea științifică profesională într-un domeniu
specific de cunoaștere” [14].
Deși, prin tradiție, Școlile Științifice reflectă o tendință de
autoconservare, bine cunoscută este experiența Școlilor Științifice
din Europa, în istoria cărora se promovează buna tradiție de formare
a discipolilor care mai târziu se integrau în alte medii academice. Din
aceleași surse aflăm, că „cele mai avansate Școli științifice în
parcursul istoric, au înlocuit liderul și direcția de cercetare pe care o
promovau inițial, fenomen considerat un indicator al progresului
științei” [6, p. 544]. În acest mod, noile școli științifice se produc în
cadrul vechilor școli prin elaborarea și transferul de inovații
științifice. Așa cum demonstrează autorii Андарало А. И., Торхова
А. В., Каропа Г. Н., Таранович К. Ю., „apariția noilor școli în
câmpul școlilor științifice cu tradiție constituie mecanismul evolutiv
de bază în dezvoltarea școlilor” [1, p. 20-25].
Caracteristicile principale ce definesc identitatea Școlii
Științifice se desprind din conținutul de idei lansate de autori care au
studiat istoricul constituirii acestora: „independente în mare măsură,
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Școlile științifice apar din spiritul de inițiativă a liderului și din
viziunea științifică a acestuia, „Școlile științifice sunt organisme vii
care formează specialiști de înaltă calificare ce produc rezultate
științifice originale” [11, p. 456-457]; „Școlile Științifice sunt
comunități de cercetători, generatoare de energii creatoare, de valori
științifice și de paradigme științifice într-un domeniu specific de
cunoaștere” [7]; „se întrunesc în baza unor direcții de cercetare și
interese științifice comune ale unui grup de cercetători” [13], în
același timp, „Școlile științifice pot atrage cercetători care reprezintă
variate domenii ale cunoașterii științifice, fapt ce asigură dezvoltarea
unor investigații interdisciplinare și apariția unor noi direcții de
cercetare și a unor noi științe” [6]; „nucleul școlii este liderul
comunității de cercetători ai școlii care elaborează programe
inovative de cercetare” [8]; „membrii școlii operează cu un limbaj
specific domeniului” [1, p. 24]. „Semnele instituirii școlii sunt
existența liderului, comunitatea intereselor științifice, gradul de
noutate a rezultatelor științifice și vizibilitatea acestora pe plan
național și internațional” [2]. Se constată, că mai multe școli pot
aborda aceleași probleme științifice, au același obiect al cercetării,
diferențiindu-se prin fundamentele teoretice și prin metodologiile
praxiologice specifice/particulare.
Deși Școlile științifice au devenit focare de concentrare a
energiei creative și influențează progresul științei, apariția mai
multor școli științifice într-o arie concretă a științei constituie un
semn al imaturității acestei științe. Ca urmare, activitatea școlilor
științifice constituie dovada unor procese de căutare a răspunsurilor
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la problemele contemporaneității și de poziționare științifică prin
soluțiile avansate pentru acestea.
Particularitățile stilului de investigație al reprezentanților
unei Școli Științifice se exprimă în: spiritul de inițiativă,
independență, existența unui program de cercetare, prezența unui
traseu individual de dezvoltare profesională, pertinență în obținerea
rezultatelor, stabilitatea convingerilor, tendința spre perfecționare a
metodologiei investigaționale, a rezultatelor obținute și activitate de
implementare și inovare [10]. De menționat, faptul, că pentru
dezvoltarea Școlii științifice, important este autodeterminarea
științifică a colectivului școlii și a fiecărui reprezentant în parte. În
această ordine de idei, „reprezentanții unei școli științifice se vor
caracteriza prin: consens (unitatea convingerilor și a opiniilor
profesionale, coordonarea schimbărilor, citarea reciprocă a
investigațiilor realizate în colectiv și individuale, dezvoltare
cumulativă (acumularea noilor cunoștințe în cadrul direcției de
cercetare după principiului – tezaur comun) [1, p. 21], continuitatea
dezvoltării, coerența și consistența raporturilor interpersonale „liderdiscipol”, „discipol-lider-alți discipoli” [7, p. 65-67].
Analizând istoricul apariției și dezvoltării Școlilor
științifice, în planul criteriilor de clasificare a acestora din care au
rezultat categoriile de școli, autorii Андарало А. И., Торхова А. В.,
Каропа Г. Н., Таранович К. Ю. (2014), exprimă preocupări
științifice pentru studiul tradițiilor în cercetare, subliniind că,
„inovațiile, de fapt, nu constituie mari descoperiri, ci mai degrabă,
renovarea unor idei insuficient și incoerent exlorate sau, în general,
neexlorate)” [1, p. 22]. Istoria științei universale înregistrează
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taxonomii ale Școlilor științifice. Prezentăm în continuare modelul
autorilor ruși O. Грезнева (2014) și М. Ярошевский (2019).
Clasificarea Școlilor Științifice (Ș.Ș.), realizată în baza unor criterii
validate metodologic, a generat următoarele categorii:
(1) criteriul interacțiuni între membrii școlii științifice: (a) Ș.Ș. curent științific, (b) Ș.Ș. - grup de cercetători;
(2) criteriul statutul ideii științifice: (a) Ș.Ș. - teoretică, (b) Ș.Ș. experimentală;
(3) criteriul ariei de extindere a domeniului de cunoaștere: (a) Ș.Ș. cu profil îngust, (b) Ș.Ș. de larg profil;
(4) criteriul funcționalității cunoștințelor științifice produse: Ș.Ș.
fundamentale și (b) Ș.Ș. aplicative;
(5) criteriul formelor de organizare a activității cercetătorilor: (a)
Ș.Ș. de organizare individuală a activității științifice și (b) Ș.Ș. de
realizare în grup a cercetărilor;
(6) criteriul ierarhizării generațiilor de cercetători: (a) cu 1 nivel de
discipoli, (b) cu 2 și mai mulți discipoli;
(7) criteriul de instituționalizare: (a) nonformale, (b)
instituționalizate; (c) cercuri/incubatoare de cercetare
(8) criteriul localizării: (a) naționale, (b) locale și (c) individuale [8,
p. 42]. Principalele tipuri de școli științifice sunt: direcția de
cercetare, incubatorul științific, școli de cercetare și învățare, școli
de cercetare și de producție [7]. Deducem, că Școlile științifice
clasice se formau, de regulă, în universități, la ora actuală, însă, se
constată o mai mare arie de oportunități, școlile contemporane
formându-se în baza institutelor de cercetare [13].
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Experiențe privind constituirea Școlilor Științifice.
Principalele forme ale acestui tip de întrunire (școală științifică) sunt:
direcțiile de cercetare, laboratoarele de cercetare, institutele de
cercetare, grupurile neformale de cercetare (Дежина И. Г.,
Киселева В. В. (2019). „În Occident noțiunea analogică școlilor
științifice este termenul de „colegiu invizibil”, această denumire
provenind din caracterul neinstituțional al „colegiului invizibil”, ce
există doar în bază cooperării intense între cercetătorii care
reprezintă aceeași direcție de cercetare.
Noțiunea de „Școală Științifică” și „Colegiu invizibil”
comportă, în principiu, aceeași semnificație, ambele existând în baza
cooperării cercetătorilor pentru sporirea eficienței activității de
cercetare în vederea producerii noilor cunoștințe, a atragerii
proceselor de formare profesională prin cercetare (learning by
doing). Spre deosebire de „școlile științifice”, „colegiile invizibile”
sunt create de cercetătorii care optează pentru anumite forme de
colaborare în interesele realizării obiectivelor în cadrul proiectelor
de cercetare. Specificul activității colegiilor invizibile vizează:
caracterul elitist al cooperării, apariția efectelor sinergice de
rezultativitate a grupului de cercetători, reflectate în publicații
științifice, unitatea scopului și a obiectului de cercetare, caracterul
diluat al hotarelor în aria comunității științifice” [12, p.125-126].
În România Școlile Științifice activează sub forma Centrelor
de cercetare, în diferite universități din țară: Centrul pentru
Managementul Cercetării Științifice, la Universitatea Babeș Bolyai,
Centrul de Cercetare pentru Psihologie Aplicată și Centrul de
Cercetare Pedagogică Fundamentală şi Aplicativă a Performanţei
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Multireferenţiale din Câmpurile Educaţionale, Profesionale şi
Comunitare la Universitatea Alexandru Iona Cuza din Iasi și altele.
În comunitatea academică din Rusia, Școlile Științifice, ca
formă de întrunire științifică, sunt activ create și activează în
învățământul superior. Spre exemplu, în Universitatea Pedagogică
de Stat din Самарa sunt recunoscute următoarele școli: Școala
Științifică «Гуманизация и гуманитаризация образования»,
Școala
Științifică
«Психология
сознания:
социальнокоммуникативная парадигма», Școala Științifică «Методика
преподавания
литературы.
Теория
и
методика
профессионального образования», Școala Științifică «Изучение
английской идиоматики», Școala Științifică «Гуманизация
образования», Școala Științifică «Психология сознания:
социально-коммуникативная парадигма» etc.
În Universitatea internațională din Kiev funcționează școlile:
Școala Științifică «Методика преподавания английского языка
профессора
Х.
В.
Хачатуряна»,
Școala
Științifică
«Формирование
коммуникативной
компетентности
преподавателей высшей школы», Școala Științifică «Актуальные
вопросы правового регулирования финансовой деятельности
государства и органов местного самоуправления», Școala
Științifică «Проблемы теории и практики воспитания и
обучения детей дошкольного возраста» etc.
În comunitatea academică din R. Moldova activează
centre de cercetare: la USM - activează: Laboratoare de cercetări
științifice pe domenii de cunoaștere; la USARB funcționează
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Centrul inovaţional interinstituţional Nanotehnologii de rezonanţă
(fondat în colaborare cu Universitatea Tehnică din Moldova) și
Centrul de Cercetări umanistice (USARB) în cadrul căruia activează
următoarele Laboratoare de cercetare: Laboratorul intercatedral de
studii filologice „Eugeniu Coşeriu”, Laboratorul intercatedral de
studii culturale, Laboratorul științific Psihopedagogia şi Filosofia
Artei, Laboratorul științific de cercetare Tehnologii Educaţionale
Inovaţionale. La Universitatea de Stat din Komrat activează Centrul
de cercetare «Прогресс».
În Universitatea de Stat din Tiraspol (UST) funcționează
Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice (CCIP), misiunea
acestuia constă în susținerea excelenței universitare prin investigații
pedagogice și promovarea bunelor practici de transfer inovațional,
iar scopul vizează contribuții strategice de sensibilizare a comunității
academice la cercetările pedagogice de inovare a educației prin
realizarea activităților de cercetare pedagogică universitară,
organizarea evenimentelor științifice și formarea profesională
privind metodologia cercetării.
În comunitatea academică din UST, în ultimul deceniu, se
înregistrează apariția și dezvoltarea următoarelor Școli științifice și
direcții de cercetare conduse de personalul didactic universitar
(Tabelul 1).
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Tabelul 1. Școli științifice și direcții de cercetare
conduse de personalul didactic universitar al UST
Școala
Discipoli
științifică
cu teze
Direcția de de
cercetare
doctor/d
octor
habilitat
susținute
Cioban
acad.,
Matematică
17
Mitrofan prof. univ.,
Școala
doctori în
dr. hab.
științifică
științe și
Didactica
Mitrofan
4 doctori
matematicii
Cioban
habilitați
și
a
informaticii
Silistraru prof. univ., Pedagogie
Școala
30 doctori
Nicolae
dr. hab.
științifică
în științe
Etnopedagogia
Lupu Ilie prof. univ., Didactica
Școală
16 doctori
dr. hab.
matematicii științifică
în științe
Teoria
și
metodologia
instruirii
(matematica)
Borozan prof. univ., Pedagogie
Școala
13 doctori
Maia
dr. hab.
științifică
în științe
Pedagogia
culturii
emoționale
Nume și
prenume

Titlul
Domeniul
științifico- de formare
didactic și profesională
titlul
științific
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Popa
Mihail

Chiriac
Liubomir

prof. univ., Matematică
dr. hab.

prof. univ., Matematică
dr. hab.
Didactica
Informaticii

Șubă
prof. univ., Matematică
Alexandru dr. hab.

Cojocaru
Victoria

prof. univ., Pedagogie
dr. hab.

Hariton
Andrei

prof. univ., Didactica
dr. hab.
matematicii

Panico
Vasile

prof. univ., Pedagogie
dr.

59

Direcția de
cercetare
Ecuații
diferențiale și
algebre
Direcția
de
cercetare
Tehnologii de
optimizare a
informaticii
Direcția de
cercetare
Teoria
calitativă a
ecuațiilor
diferențiale
Școala
științifică
Management
și transfer
inovațional
Direcția de
cercetare
Eficientizarea
procesului de
instruire la
matematică
Direcția
de
cercetare
Pedagogia
atitudinilor

9 doctori
în științe

7 doctori
în științe
7 doctori
în științe
și
1 doctor
habilitat
6 doctori
în științe

6 doctori
în științe

6 doctori
în științe

Rigori privind constituirea unei Școli Științifice. Debutul
școlii se produce la inițiativa liderului, care a instituit o nouă direcție
de cercetare, sub influența stilului său de cercetare marcat de
erudiție, în baza unității viziunii științifice, activ promovate de
liderul școlii și acceptată de cercetătorii, formați de acesta.
Exigențele avansate istoric și promovate socio-cultural constituie
indicatori ai eficienței activității unei Școli Științifice: producerea
sistematică de idei, continuitatea cercetărilor în cadrul școlii,
producerea cercetătorilor și numărul în creștere a doctorilor în
științe, pregătiți sub coordonarea liderului-fondator, unitatea
sistemului de idei și valori științifice promovate de liderul care
proiectează vectorii dezvoltării în aria concretă a cunoașterii
științifice și reglementează activitatea școlii, și, ca urmare, astfel
asigură viabilitatea noii direcții de cercetare, prin valori științifice
relevante și semnificative, renovarea Programului de cercetare,
elaborat de liderul școlii științifice, care are peste 10 discipoli
formați, dar și descendenți ai discipolilor, ritmul activ și numărul în
creștere a promotorilor direcției de cercetare, aderarea unui număr
semnificativ de cercetători la sistemul de idei promovate și
recunoașterea de către comunitatea științifică, metodologie de
cercetare specifică și criterii de evaluare a calității investigațiilor în
comunitatea științifică, nivel înalt al noutății și originalității
rezultatelor cercetării produse în cadrul școlii, caracterul pertinent și
constant al autorității și reputației școlii, puterea de gestionare
autonomă și tradițiile școlii ca descendentă din concepția promovată
de lider, formarea unui număr suficient de mare de discipoli
(descendenți) pentru consolidarea potențialului științific al corpului
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de cercetători ai școlii, perpetuarea a minim două generații în ierarhia
discipolilor școlii științifice (fondatorul și continuatorii ideii, apoi
discipolii discipolilor), transmiterea estafetei cunoștințelor, gradul
de explorare a rezultatelor științifice prin referințe la lucrările
grupului de cercetători, respectarea unor norme de etică a
cercetătorilor și deontologie profesională, nivelul de explorare a
rezultatelor științifice în realitatea socială, publicații în ediții
științifice recunoscute în domeniu, ierarhia liderilor școlii într-un
domeniu al cunoașterii științifice, comunicare științifică intensă în
contextul școlii și recunoașterea noilor rezultate în comunitatea
științifică.
Concluzii finale:
1. Istoria și metodologia științelor pedagogice a demonstrat, că
Școlile științifice se dezvoltă în condițiile afirmării prin experiența
avansată a savanților-fondatori, prin independența activității
investiționale a reprezentanților, prin originalitatea și productivitatea
științifică, prin autonomia dezvoltării profesionale continue a
tinerilor cercetători, prin tradițiile și inovațiile recunoscute în
comunitatea științifică din spațiul cultural național și mondial.
2. În învățământul superior funcționează variate forme de
cooperare în activitatea de cercetare științifică: întrunirea
cercetătorilor în baza direcției de cercetare, generarea altor direcții
de cercetare sub îndrumarea liderului, cu programe particulare de
investigație, realizarea unui plan de cercetare, ce întrunește variate
dimensiuni și direcții de cercetare, caracterul original și inovativ al
produselor științifice create, atragerea generațiilor tinere de
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cercetători în activitatea științifică. În esență, Școlile științifice, prin
inițiativele și activitatea liderului-fondator, au misiunea de renovare
continuă a paradigmei științifice promovate în baza unor programe
de cercetare, de completare a școlii cu cercetători inspirați de
sistemul de idei, lansate în cadrul direcției de cercetare, apărută în
spiritul menținerii tradiției, promovate de un savant notoriu și a unui
grup de cercetători, discipoli formați prin conducerea științifică de
către un savant, școli științifice pentru formarea prin și pentru
cercetare a studenților etc.
3. Impactul Școlilor științifice constă în afirmarea culturii
cercetării prin: facilitarea dezvoltării științei, a învățământului și a
gândirii pedagogice, îmbunătățirea imaginii științifice instituționale,
afirmarea tinerilor cercetători prin dezvoltarea științei, elaborarea
mecanismelor de dezvoltare prin cercetare și crearea unui mediu
favorabil pentru valorificarea potențialului investițional contribuind
la soluționarea problemelor contemporaneității.
4. Perspectivele de evoluție a științelor pedagogice, în parte,
depind de eficiența activității celor mai semnificative Școli
Științifice. În caz contrar, problematica activității neproductive a
acestora, de cele mai multe ori, generează îndepărtarea de ideea
creării școlilor științifice din cauza asocierii fenomenului vizat cu
marginalizarea reprezentanților de către structurile organizaționale.
În condițiile actuale tot mai multă popularitate obține concepția
„inovațiilor deschise” ca antiteză a „inovațiilor închise în aria Școlii
științifice”, esența acestei tendințe rezidă în acuzația privind limitele
pe care le creează școlile (ca inovații închise), idee care a dominat în
secolul XX și a condus la consolidarea opiniei privind „asocierea
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școlilor științifice cu sisteme închise ale grupurilor de cercetare” [12,
p.119].
5. Strategia transferului de cunoștințe prin activitatea Școlilor
științifice reflectă sistemul interacțiunilor continue între cercetare,
învățământ și inovare prin valorificarea activă a rezultatelor
științifice produse, devenind forța motrice a dezvoltării economice.
Progresul științei se referă la elaborarea și gestionarea eficace a
Școlilor științifice ce conduc la renovarea politicilor în domeniul
cercetării și inovării, prin: (a) stimularea cooperării interuniversitare
pentru dezvoltarea școlilor științifice, (b) încurajarea mobilității
academice a cercetătorilor pentru activitate de cercetare și asimilarea
standardelor mondiale ale calității în cercetare, (c) elaborarea în
cooperare a proiectelor științifice, (d) atragerea cercetătorilor tineri
la studii postuniversitare, (e) cooperare în realizarea proiectelor
internaționale de cercetare etc.
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MANAGEMENTUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE ÎN
SOCIETATEA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE
Victoria COJOCARU,
doctor habilitat, profesor universitar,
Universitatea de Stat din Tiraspol, mun. Chișinău
Cercetarea ştiinţifică reprezintă astăzi pârghia cea mai
importantă pentru îmbunătăţirea nivelului de trai, a educației, a
culturii şi în general a bogăţiei unei societăţi.
Universitățile au trei funcții fundamentale: cercetare,
predare/învățare și servicii pentru comunitate, desfășurate în condiții
de autonomie instituțională și de libertate academică (UNESCO,
2009).
Învăţământul, în complexitatea sa, contribuie în mod efectiv
la procesul de trecere la o nouă societate, cea a cunoaşterii, care este
dependentă de producerea de noi cunoştinţe, de transmiterea
acestora prin educaţie şi pregătire profesională, diseminarea prin
tehnologii de informare şi comunicare, precum şi utilizarea lor prin
crearea de noi produse şi servicii. În acest sens, filosoful Drucker P.
afirmă că: „toate instituţiile există şi îşi desfăşoară activitatea în
două perioade de timp: cea de astăzi şi cea de mâine. Viitorul se
pregăteşte astăzi, în majoritatea cazurilor în mod irevocabil. Iar
acest viitor nu reprezintă neapărat o continuare a prezentului”
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[apud 4, p. 189]. Cu atât mai mult, logic ar fi ca ceea ce se întâmplă
astăzi într-o instituţie de învăţămînt să vizeze viitorul şi nu ceea ce
am făcut şi am tot repetat în trecut.
Societatea cunoaşterii, ale cărei elemente au început să
apară în ultimul deceniu al secolului XX, implică un nou mod de
producţie şi de funcţionare a relaţiilor sociale, determinate de
reorganizarea radicală a cunoaşterii. Cunoaşterea nu se mai limitează
la cunoaşterea obiectivată ce caracterizează raţionalismul ştiinţific,
ci devine cunoaştere interdisciplinară, îndreptată spre soluţionarea
unor probleme globale ce privesc evoluţiile din natură, societate şi
relaţiile dintre acestea. Ea poate fi cunoaştere specializată, inclusiv
cunoaştere produsă la comandă. Cunoaşterea însăşi devine o resursă
economică – cea mai eficientă – în producţia de bunuri şi servicii,
dar şi o marfă ce poate fi comercializată sub forma rezultatelor
cercetării-dezvoltării, informaţiilor de piaţă, consultanţei, formării
profesionale. Ea presupune investiţii în educaţie de-a lungul întregii
vieţi, dar şi în producerea şi diseminarea cunoştinţelor [5, p. 53].
Conceptul de societatea cunoaşterii este utilizată astăzi în
întrega lume, fiind o prescurtare a termenului societate bazată pe
cunoaştere. Societatea cunoaşterii reprezintă mai mult decât
societatea informaţională (informatica), înglobând-o de fapt pe
aceasta.
67

Autorii James W. Michaels prezintă astfel erele prin care a
trecut şi trece omenirea: a pietrei, a fierului, a agriculturii, a
industriei, a tehnologiei, a cunoaşterii. Consideraţiile lui James W.
Michaels reprezintă, probabil, prima încadrare conceptuală teoretică
a societăţii cunoaşterii în mersul istoriei omenirii [apud 3.].
Societatea cunoaşterii presupune [7.]:
• O extindere şi aprofundare a cunoaşterii ştiinţifice şi a
adevărului despre existenţă;
• Utilizarea şi managementul cunoaşterii existente sub
forma cunoaşterii tehnologice şi organizaţionale;
• Producerea de cunoaştere tehnologică nouă prin inovare;
• O diseminare fără precedent a cunoaşterii către toţi
cetăţenii prin mijloace noi, folosind cu prioritate Internetul şi cartea
electronică şi folosirea metodelor de învăţare prin procedee
electronice (e-learning);
• Societatea cunoaşterii reprezintă o nouă economie în care
procesul de inovare (capacitatea de a asimila şi converti cunoaşterea
nouă pentru a crea noi servicii de produse) devine determinant
(economia nouă este economia societăţii informaţionale şi a
cunoaşterii);
• Societatea cunoaşterii este fundamental necesară pentru a
se asigura o societate sustenabilă din punct de vedere ecologic;
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• Societatea cunoaşterii va reprezenta şi o etapă nouă în
cultură, pe primul plan va trece cultura cunoaşterii, care implică
toate formele de cunoaştere.
Formarea profesională a viitorilor specialişti asociată cu
cercetarea ştiinţifică în universităţi sunt factorii strategici ai
dezvoltării

pe
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şi
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spre

o
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multidimensională şi anticipativă a factorului uman. Aceasta duce
direct spre societatea cunoaşterii, implicând şi noi paşi în politica
educaţiei. Integrarea în cercetare şi educaţia europeană, omologarea
specializărilor şi curricula la nivel european sunt obiectivele primare
ale unui sistem educaţional care trebuie să-şi aducă contribuţia la
dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere.Toate acestea implică
o transformare dinamică în universităţi, cu un management eficient,
care să-i asigure compatibilitatea cu cele mai prestigioase
universităţi europene. Într-o astfel de societate a viitorului,
universitatea devine atât instituţia tinerilor cât şi a adulţilor, fiind
responsabilă pentru performanţe şi rezultate. Încorporarea în
sistemul educaţional a noilor tehnologii ale învăţării şi predării
constituie o cerinţă prealabilă a succesului naţional şi cultural şi, în
mod egal, a creşterii şi competitivităţii economice. Noile tehnologii
(internet, sisteme multimedia, manuale virtuale etc.) au rolul de a
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transforma educaţia prin regândirea finalităţii şi a funcţiilor
învăţământului în societate.
Universitatea are un rol deosebit în societatea bazată pe
cunoaştere, ea este locul în care se produce şi se consumă informaţia.
Succesul universităţii depinde tot mai mult de aptitudinile cadrelor
didactice de a înţelege, a manipula şi dezvolta informaţia. În cadrul
universităţii se produc trei procese majore referitoare la cunoştinţe:
Dobândirea sau obţinerea de cunoştinţe, care se



realizează prin procesele de învăţare;crearea de cunoştinţe, sub
formă de invenţii, inovaţii etc.;


Utilizarea de cunoştinţe.



Factorul cunoaşterii se află în cadrul procesului de

producere a cunoaşterii. Cel mai important factor de producţie
devine fiinţa umană – cheia competitivităţii stă în capacitatea
indivizilor şi a grupurilor de a produce cunoaştere şi a o utiliza în
mod eficient.
Investiţia în capitalul uman devine strategia pentru orice
ţară ce urmăreşte să-şi creeze o economie a cunoaşterii.În acest sens,
universităţile au o datorie morală nu numai faţă de studenţi, ci şi faţă
de profesori, având ca misiune crearea unor condiţii favorabile
dezvoltării din punct de vedere profesional a cadrelor didactice, dar
şi a tinerei generaţii de studenţi.
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Experienţa demonstrează că dimensiunea şi calitatea
resurselor umane sunt determinanţii principali atât ai creării de noi
cunoştinţe, cât şi ai diseminării acestora. Factorii cheie sunt
asigurarea unui număr suficient de noi oameni de ştiinţă,
consolidarea cercetării la nivel universitar şi actualizarea constantă
a forţei de muncă ştiinţifice, cat şi a nivelului educaţional general al
populaţiei apte de muncă, precum şi intensificarea activităţilor de
educaţie permanentă. Educaţia joacă, de asemenea, un rol
fundamental in stimularea progresului şi diseminării ştiinţei şi
tehnologiei în perioada de tranziţie spre societatea cunoaşterii.
Managementul cunoaşterii devine activitatea funcţională de
bază în societatea cunoaşterii la toate nivelurile în societate, pentru
întreprinderi, organizaţii, instituţii. Un aspect important este acela al
utilizării morale a cunoaşterii la nivel global, care va deveni tot mai
preocupat pentru viitoarea societate a conştiinţei.
Astfel, fiecare societate a încercat, prin universităţile sale, săşi dezvolte propriul sistem de valori, să deschidă noi orizonturi ale
cunoaşterii, ale gândirii şi ale acţiunii umane, dar fără o abatere de
la specificul naţional, fără a exista o încercare de depăşire a
propriilor limite şi a propriilor graniţe impuse sau autoimpuse. În
acest context, se impune, cu stringenţă, o schimbare radicală de
mentalităţi, de viziuni asupra conţinuturilor şi asupra direcţiilor de
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acţiune ale învăţământului superior specific fiecărei ţări, cât şi luarea
în considerare a tezei, conform căreia cunoaşterea nu are graniţe şi
doar o colaborare la nivel european sau chiar la nivel mondial poate
conduce la satisfacerea necesităţilor de formare ale umanităţii.
Instituţiile de cercetare, universităţile ar trebui să publice pe
pagina lor lucrările reprezentative pe domenii, să constituie arhive
instituţionale. În unele ţări se arhivează nu numai tezele de doctor,
dar şi lucrările de licenţă. Acest lucru determină o carte de vizită a
instituţiei şi contribuie la ridicarea prestigiului. De asemenea, la
nivel naţional s-ar putea crea un portal al ştiinţei, unde să-şi găsească
locul articole de prestigiu.
Misiunea universităţii constă în conservarea, expansiunea şi
transmiterea cunoaşterii sau, cu un termen deja consacrat în filosofia
şi sociologia cunoaşterii, a savoir-ului. Pentru o explicitare mai
detaliată, putem aduce acest citat din Gaston Berger: „Dar există
două lucruri esenţiale pe care trebuie să le amintim mereu: primul,
că aproape totalitatea cercetării fundamentale se face la universitate;
al doilea, că a neglija cercetarea fundamentală înseamnă moartea
cercetării practice. Fascinată de scopul precis pe care-l urmăreşte, e
rar ca cercetarea aplicată să facă descoperiri susceptibile de a reînnoi
un întreg domeniu al cunoaşterii. Într-o perioadă de stabilitate,
universitatea slujeşte cultura şi dă strălucire cetăţii. Într-o perioadă
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indispensabil al dezvoltării. Fără universitate, nu există nici
potenţial, nici bunăstare, nici grandoare” [apud 1, p.4].
Cercetarea ştiinţifică trebuie să constituie o componentă
intrinsecă a practicilor profesionale ale fiecărui cadru didactic
universitar. Dacă cercetarea ştiinţifică este bine gândită şi proiectată,
atunci între demersurile de cercetare şi cele de predare se stabilesc
interinfluenţări reciproce pozitive, ele se susţin, se modelează şi se
dezvoltă reciproc, integrându-se într-o unitate evolutivă şi asigurând
calitatea procesului formativ a studenţilor. Relaţia dintre cercetare şi
predare presupune dobândirea de noi cunoştinţe şi comunicarea,
difuzarea, expansiunea, transferul acestora către alţii în diferite
forme. Cercetările pe care le realizează sistematic cadrul didactic
universitar conduc la descentralizarea autorităţii şi dezvoltarea, în
locul acesteia, a autonomiei personale atât în predare cât şi în
cercetare. Cadrul didactic universitar trebuie să aibă încredere în
propriul său potenţial de cercetare ştiinţifică. Dublul statut al
cadrului didactic universitar, cel de practician şi de cercetător, este
profitabil transferului inovaţional, pentru construirea de perspective
adecvate, pentru înţelegerea mai bună a proceselor educaţionale,
pentru aplicarea unor demersuri de învăţare adecvate contextului, de
un înalt nivel de calitate, pertinente şi eficente. Cercetarea angajează
73

şi articulează disponibilităţile cadrului didactic pentru cercetare,
resursele sale intelectuale, întregul său potenţial creativ, prin
cultivarea spiritului de iniţiativă, spiritului investigaţiei ştiinţifice şi
spiritului de inovare.
Cercetarea ştiinţifică universitară este parte inseparabilă a
unui sistem de învăţământ performant şi este esenţială pentru
dezvoltarea însuşi a sistemului de învăţământ superior pentru a fi apt
să-şi îndeplinească rolul cerut în dezvoltarea economică şi socială.
Universităţile sunt solicitate să-şi dezvolte capacitatea de a transfera
cunoaştere, inclusiv prin promovarea inovării.
Un alt element esenţial pentru politica ştiinţei este faptul că
în prezent, mai mult ca oricând, cercetarea se face în orizont
internaţional. Ştiinţa a fost întotdeauna globală. Fiind transnaţională,
ea este transfrontalieră, nu cunoaşte graniţe, uneşte pe toţi ce
urmăresc o problemă, indiferent de locul în care trăiesc. Este primul
domeniu care a aplicat globalitatea. Nici o politică nu mai poate fi
azi aplicată în lume (pe plan global) sau în regiune (pe planul
integrării în curs de a se realiza). Europa este preocupată de faptul că
supremaţia ştiinţifică este deţinută azi de SUA, ţările europene având
un sensibil decalaj în materie de cercetare şi în consecinţă în inovaţia
tehnologică. Una dintre organizaţiile unde problema este dezbătută
este Institutul European pentru Prospectiva Ştiinţei şi Tehnologiei
74

de la Sevilia. Acesta a organizat sesiuni itinerante vizând
academiile ţărilor membre sau candidate pentru a întări capacitatea
lor de alcătuire de politici adecvate pe termen lung, apte să ţină
seama de dinamica fără precedent a ştiinţei zilelor noastre [6].
Dezbaterile oglindesc preocupări acute de reformă a
politicilor şi instituţiilor pertinente. Există intenţia de a crea o Zonă
ştiinţifică europeană, care să fie mai largă ca cea politică. Cel care
într-o ţară sau alta se îndreaptă spre Europa pentru a dobândi o
viziune mai largă şi chiar indicaţii preţioase, constată că reforma este
în curs şi că starea actuală este una de tranziţie spre forme şi
modalităţi mai eficiente. Aceeaşi atmosferă domneşte şi în ţările
europene, ca Franţa, aflată în căutarea febrilă a unor soluţii pe care
încă nu le-a stabilit definitiv.
În acest context, conform autorului Curaj A. [2], în cercetarea
ştiinţifică se operează cu trei criterii asociate calităţii în cercetare:
− Primul criteriu este originalitatea, demonstrată de
contribuţia pe care cercetarea o are la dezvoltarea de noi cunoştinţe;
acestea pot veni în contradicţie cu vechile principii şi determina un
mod nou de a gândi; adesea se utilizează expresia de “cercetare
revoluţionară”;
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− Al doilea criteriu este solidaritatea, care se referă la
metodologia cu care s-a realizat cercetarea, de exemplu, dacă
rezultatele pot fi verificate;
− Al treilea criteriu este relevanţa, adică gradul în care
cercetarea este de interes sau utilă şi altora, adică altor cercetători, în
economie sau pentru societate în general.
Cercetătorii asociază diferite priorităţi acestor criterii,
studiile arătând că, în general, prioritate maximă se acordă
originalităţii.
S-ar putea considera că certările de o calitate ridicată ar avea
originea în sisteme orientate spre individ, în care fiecare cercetător
lucrează singur, independent, sfidând sau provocând adesea
metodele şi teoriile existente. În realitate, se discută de un mediu
proprice cercetării de calitate, în care sunt facilitate comunicarea şi
colaborarea, atât în mediul intern, cât şi în mediul extern. Sunt
importante atât cooperarea la nivel naţional, cât şi contactele
internaţionale cu cele mai avansate grupuri care lucrează în domeniu.
Mediile proprice cercetării par a fi cele în care există o diversitate
din punct de vedere al vârstei şi specializării cercetătorilor, dar şi din
punctul de vedere al activităţilor desfăşurate în unitatea de cercetare:
specializări, formare, diseminare, precum şi contacte cu mediul
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economico-social. Toate acestea sugerează, de fapt, dificultatea de a
stabili criterii individuale pentru calitatea în cercetare.
Factorii care influenţează în mod sensibil procesul prin care
sunt stabilite priorităţile de cercetare într-o universitate sunt
următorii:
• Obţinerea

unui

avantaj

competitiv,

în

mediul

competiţional extern.
• Valorificarea competenţei de cercetare ştiinţifică în
universitate.
• Analiza mediului extern şi identificarea unor oportunităţi
de dezvoltare.
• Conformitatea cu politicile regionale şi guvernamentale.
• Analiza mediului intern şi identificarea punctelor forte şi
slabe ale universităţii.
Ideea esenţială constă în organizarea cercetării ştiinţifice de
calitate în instituţia de învăţământ dată şi pentru respectiva instituţie
de învăţământ, în primul rând. Aceasta este o cercetare ştiinţifică
intrauniversitară cu repercursiuni de îmbunătăţire a practicii de
formare iniţială a specialiştilor în diverse domenii ale economiei
naţionale. Avantajele unei asemenea poziţii sunt evidente, deoarece
se porneşte de la o realitate şi necesităţi nemijlocite şi se ajunge tot
la ele, însă în altă formă de conţinut şi metodologie, una inovativă.
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Analiza rezultatelor cercetării ştiinţifice din universităţi,
după o perioadă de peste 5 ani, prin prisma impactului asupra
dezvoltării cunoaşterii, dar şi prin prisma eficienţei utilizării
resurselor alocate, evidenţiază faptul că, deşi au fost obţinute unele
rezultate ştiinţifice, suntem departe de a realiza un sistem
performant, competitiv la nivel european. Deşi a fost creat un sistem
competitiv de alocare a fondurilor, similar celor existente în lume,
nu s-a realizat saltul de mentalitate necesar pentru a realiza
performanţa şi excelenţa ştiinţifică.
Unele dintre universităţi prestează o insuficientă activitate de
cercetare. Calitatea procesului de învăţământ trebuie susţinută de
cadre didactice ce realizează o activitate de cercetare recunoscută, cu
rezultate în dezvoltarea cunoaşterii. Procesul de transmitere a
cunoştinţelor trebuie însoţit de producerea de noi cunoştinţe şi
utlizarea acestora. Un proces de învăţământ performant implică o
activitate de cercetare ştiinţifică de calitate cu rezultate transferabile
către studenţi şi către comunitatea ştiinţifică. Ca latură inseparabilă
a oricărui proces de formare profesională, cercetarea ştiinţifică în
cadrul universităţilor are o poziţie privilegiată, beneficiară, în cele
mai multe cazuri, de resurse umane cu o pregătire profesională
remarcabilă şi de studenţi, masteranzi şi doctoranzi avizi de
cunoaştere şi afirmare.
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Aşadar, am putea menţiona că în ultimii 5 ani se conturează
un sistem investigaţional al problemelor învăţământului superior, se
deschid laboratoare şi centre ştiinţifice în domeniu, se stabilesc
direcţiile prioritare în cadrul ştiinţelor educaţiei, se pregătesc cadrele
didactico-ştiinţifice

în

domeniul

pedagogiei

şi

psihologiei

universitare etc.
Însă, în comparaţie cu ţările europene şi necesităţile reale în
domeniul asigurării ştiinţifice a dezvoltării învăţământului superior
în situaţia actuală:
 învăţământul şi ştiinţele educaţiei nu sunt percepute ca
factori determinaţi în dezvoltarea socioeconomică a ţării.
 nu sunt proiectate cercetări ştiinţifice în mai multe aspecte
ale învăţământului superior ca, de exemplu: prognozarea dezvoltării
învăţământului superior; interconexiunea învăţământului superior
şi a economiei naţionale; marketingul educaţional din perspectiva
priorităţilor dezvoltării economice a ţării; dezvoltarea sistemică a
curriculum-ului universitar; influenţa învăţământului universitar
asupra dezvoltării economice a ţării; dezvoltarea tehnologiilor
pedagogice şi informaţionale etc.;
 se atestă o incoerenţă în managentul Ştiinţelor Educaţiei
la nivelul structurilor abilitate;
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Cu referire la ponderea cercetărilor fundamentale şi
aplicative în cadrul ştiinţelor educaţiei trebuie de menţionat că, ca
prioritate cercetările fundamentale în învăţământ şi educaţie
urmează să se realizeze de Instituţii, Centre Ştiinţifice cu un potenţial
uman de valoare şi cu un nivel înalt de finanţare (Universităţile mari
din lume au în structura sa Instituţii de Ştiinţe ale Educaţiei). În
aceeaşi ordine de idei, este importantă:
• Ameliorarea sistemului de evaluare a proiectelor şi a
rezultatelor cercetării prin selecţia riguroasă a experţilor şi prin
perfecţionarea fişelor de evaluare.
• Corelarea programelor de cercetare cu cele de pregătire
universitară, masterat, doctorat, postdoctorat.
Aspectele evidenţiate converg spre ilustrarea necesităţii, în
sistemul învăţământului universitar, a unui mecanism, privind
transferul inovaţional, asigurându-se, astfel, prosperarea şi stimularea
prestigiului învăţământului superior.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА С ТЕКСТОМ НА УРОКЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ ЕГО
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ольга Николаевна ЛЕВУШКИНА
профессор кафедры методики преподавания русского
языка Московского педагогического государственного
университета, доктор педагогических наук
В современном российском образовании чрезвычайно
важную роль играет направленность на формирование у
учащихся отношения к русскому родному языку как к
национальной

ценности,

яркая
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коммуникативная

направленность

процесса

обучения,

его

текстоориентированность. Работа с текстом сегодня является
доминантой

процесса

обучения

русскому

языку,

его

организующим началом и направлена на обучение пониманию
текста, его адекватной интерпретации и формированию умения
выражать собственное отношение к теме, основной мысли
текста, авторской позиции. Эти умения требуют развития у
школьников

логического

грамматического;
общекультурный

их

мышления,

включенности

контекст;

в

в

том

числе

национальный

и

аналитическо-синтетических

интеллектуальных умений, связанных с работой с текстом;
коммуникативных,
установки

речевых,

содержатся

в

текстовых

умений.

Федеральном

Данные

государственном

образовательном стандарте основного общего образования и
вызывают необходимость соответствующего методического
оснащения

учебного

целенаправленное

процесса.

обучение

С

этим

студентов

связана

и

филологических

специальностей педагогических вузов ведению текстовой
деятельности на уроках русского языка.
В

вузовском

обучении

необходим

методический

компонент, позволяющий студентам осмыслить необходимость
работы с текстом, направленной на обучение его пониманию;
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осмыслению текста, преимущественно художественного, как
целостной единицы языка, речи и культуры. В нашей
преподавательской практике (методика преподавания русского
языка) такое обучение происходит в два этапа. В ходе изучения
дисциплины Методика обучения русскому языку (на 3-ем и 4ом курсе) обозначается проблема обучения школьников работе
с текстом как объектом изучения и средством обучения, идет
общее

осмысление

обучения

русскому

аксиологической

текстоориентированности
языку,

его

направленности.

процесса

функциональной
Овладение

и

студентами

филологами необходимым методическим инструментарием
работы с текстом студентами происходит при обучении
дисциплине Проектирование в обучении русскому языку (на 5ом курсе). Обучение студентов методике работы с текстом на
уроках русского языка происходит, с одной стороны, через
погружение в текст и выполнение лабораторных работ с
текстом;

с

другой

стороны,

студентами

анализируется

накопленный методический опыт в области разработки уроков
– лабораторных работ с текстом и затем – разработка своих
конспектов уроков работы с текстом (самостоятельных или
групповых).
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Лабораторные работы с текстом основаны на текстовой
деятельности обучающихся, которую принято определять как
«систему действий на основе знаний, навыков и умений,
позволяющих

создавать

тексты

и

воспринимать,

интерпретировать, понимать их» [Болотнова, 2009. С. 381].
Текстовая

деятельность

(текстовоспринимающая,

всех

трех

видов

интерпретирующая

текстообразующая) в лабораторных занятиях отличается
самостоятельностью,

носит

познавательный

креативный

характер, развивает интерес к русскому языку. Позитивными
результатами работы в лабораториях текста являются умения
вычленять в тексте языковые средства, анализировать текст,
осмысливать его содержание, понимать его, т.е. вычерпывать
информацию всех типов, в нем заключенную (содержательнофактуальную,

содержательно-концептуальную,

содержательно-подтекстовую [Гальперин, 1981]), как итоговый
результат – развитие мировоззрения школьников, их системы
ценностей, картины мира.
Жанр лаборатории текста предполагает текстовую
деятельность, ведущуюся в трех направлениях (исследование,
прагматика, творчество) и обусловливает включение в такой
урок заданий определенной направленности: языковедческой,
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речеведческой,

творческой.

Задания

языковедческой

направленности к текстам – это прежде всего задания
аналитико-синтетического характера (в целостную работу с
текстом введены различные виды

анализа текста), это

эффективное обучение многоаспектному анализу текста,
востребованному

ФГОС

ООО,

формирование

умений

осмысливать, собирать воедино информацию, синтезировать
смыслы, выявленные в процессе анализа текста. Задания
речеведческой

направленности

–

это

выявление

и

формулирование темы и основной мысли текста, системная
работа с ключевыми словами текста, определение типа и формы
речи, к которым относится текст, выявление стилевой
принадлежности текста. Творческая текстовая деятельность в
лабораториях текста является органичной, поскольку напрямую
связана с одним из значений слова лаборатория - область
творческой деятельности писателя, художника. Создание
обучающимся собственного текста по итогам работы с текстом
является логическим ее завершением. Творческие задания в
каждой «лаборатории текста» вариативны (учитель может
выбрать одно из заданий или дать задания школьникам
дифференцированно) и очень разнообразны, это изложения и
сочинения различных видов, выход на проектные работы.
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Лаборатории

текста

носят

ярко

деятельностный

характер,

обусловленный

предлагаемые

учителем

алгоритмы

самостоятельное
школьников

составление

самостоятельному

выраженный
опорой

на

деятельности

алгоритмов,

обучение

моделированию

учебной

деятельности в зависимости от типа и стиля текста, его
языковых особенностей.
В лабораториях текста используется инновационный
инструмент

обучения

–

лингвокультурологическая

характеристика
характеристика

текста,
текста.

Характеристика текста – это современный методический
инструмент,

актуальный

ориентированного

и

для

реализации

системно-деятельностного

личностно
подходов,

подразумевающий во многом самостоятельную текстовую
деятельность

обучающихся,

направляемую

учителем-

словесником. Характеристика текста позволяет школьникам по
мере изучения разделов языка осмысливать особенности
функционирования в тексте языковых единиц различных
уровней. В ходе характеристики текста проводится работа по
анализу текста и синтезу выявленных смыслов, а затем – по
оцениванию и соотнесению с собственной системой ценностей,
картиной мира выявленных смыслов текста. Постижение
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смыслов текста на лабораторных занятиях происходит в
соответствии

с

определенной

предусматривающей

заданную

технологией,
последовательность

определенных видов деятельности с текстом: прогнозирующая,
рецептивная, аналитико-синтетическая, интерпретационная,
оценочная, творческая. В зависимости от аспекта анализа нами
выделены

такие

эмоциональная,
лексическая,
речеведческая,

виды
языковая

характеристик

текста,

(фонетическая,

морфологическая,

морфемная,

синтаксическая),

лингвокультурологическая.

лингвокультурологической

как

характеристики

В

ходе
текст

рассматривается в единстве языковедческого, речеведческого и
культурологического аспектов, как целостная единица языка,
речи и культуры.
Занятия, проходящие в формате лаборатории текста,
создают эффект открытия текста как озарение смыслом через
озарение действием (А.Д. Дейкина). Лабораторные работы с
текстом являются важным сквозным разделом инновационного
учебника по русскому языку А.Д. Дейкиной [Русский язык. 5-9
классы. Дейкина, А.Д. и др. М.: Бином Лаборатория знаний.
2021].
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Таким образом, проведение лабораторий текста в школе
способствует развитию всех видов речевой деятельности
обучающихся; дает возможность обучать смысловому чтению и
формировать функциональную грамотность обучающихся;
позволяет

осмысливать

особенности

функционирования

изучаемых языковых единиц, их роли в текстах различных
типов и стилей; развивает умения многоаспектного анализа
текста, синтеза полученной информации, интерпретации текста
и адекватного его понимания; учит проводить информационную
обработку текстов; формирует умения работать с поликодовым
текстом, перекодировать тексты (трансформировать способы
представления информации); развивает умения работать со
сверхтекстами, сравнивать тексты по различным параметрам,
сопоставлять информацию и способы ее представления;
обучает школьников созданию собственных текстов, устных и
письменных,

вторичных

и

первичных,

сравнительно-аналитического,

аналитического,

сопоставительного

и

др.

характера; развивает обучающегося личностно.
Проведение лабораторных работ с текстом на занятиях в
педагогическом вузе позволяет студентам-филологам осознать
проблему обучения пониманию текстов на уроке русского
языка, осмыслить методический инструментарий, накопить и
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систематизировать опыт практической деятельности при
анализе

текста

использовать

на
в

уроках

русского

собственной

языка,

научиться

научно-методической

и

практической деятельности моделировать и проектировать
лабораторные занятия работы с текстом для школьников.
ЛИТЕРАТУРА
1. Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста:
словарь-тезаурус: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению 050300
Филологическое образование. М.: Флинта: Наука, 2009. 381 с.
2. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического
исследования. М.: Наука, 1981. 139 с.
3. Русский язык. 5-9 классы. Дейкина, А.Д. и др.
(Дейкина А.Д., Малявина Т.П., Левушкина О.Н., Ряузова О.Ю.,
Хамраева Е.А.). М.: Бином Лаборатория знаний. 2021.

89

ȘCOLILE DOCTORALE – FACTOR ESENȚIAL ÎN
FORMAREA CAPITALULUI UMAN AL ȚĂRII
Viorica ANDRIȚCHI,
Școala Doctorală «Ştiinţe ale Educaţiei», director
Cel mai sigur capital al Republicii Moldova îl reprezintă
capitalul uman, spre care trebuie orientată politica de dezvoltare
durabilă a ţării. Factorul-cheie în formarea capitalului uman este
sistemul de învățământ - miza principală în soluţionarea provocărilor
sociale, economice, demografice cu care se confruntă astăzi ţara
noastră. Creşterea durabilă a economiei şi bunăstării poporului poate
fi asigurată de un sistem național de educație coeziv, în care toate
instituţiile şi organizaţiile, precum şi întreaga societate (familia,
comunitatea, grupurile profesionale, mass-media) susţin procesul de
formare şi dezvoltare a personalităţii. Este oportun de a dezvolta un
Sistem Național de Educație capabil să ofere educaţie de înaltă
calitate, incluzivă şi echitabilă tuturor copiilor/ elevilor/ studenţilor/
adulţilor pe întreg parcursul vieţii, la toate treptele de învățământ, în
varii contexte formale/nonformale/informale.
În contextul noilor realități sociale și economice, sistemul de
învățământ din R.Moldova urmează să asigure toate condițiile pentru
împlinirea personală, socială și profesională a tuturor cetățenilor,
promovând valorile democratice, egalitatea, coeziunea socială,
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cetățenia activă și dialogul intercultural, prosperitatea economică
durabilă, tranziția verde și cea digitală, precum și capacitatea de
inserție profesională.
Codul educației, art.75 [2], stipulează că factorul-cheie pentru
dezvoltarea culturală, economică şi socială a societăţii bazate tot mai
mult pe cunoaştere şi un promotor al drepturilor omului, dezvoltării
durabile, democraţiei, păcii şi justiţiei este învăţămîntul superior,
care are drept misiune:
a) crearea, păstrarea şi diseminarea cunoaşterii la cel mai înalt nivel
de excelenţă;
b) formarea specialiştilor de înaltă calificare competitivi pe piaţa
naţională şi internaţională a muncii;
c) crearea oportunităţilor de formare profesională pe parcursul
întregii vieţi;
d) păstrarea, dezvoltarea şi promovarea valorilor naţionale culturalistorice în contextul diversităţii culturale.
În contextul Rezoluției Consiliului Europei (2021/C 66/01)
[7], ca și acțiuni concrete pentru dezvoltarea învățământului
superior din R.Moldova devine oportun, inclusiv:
• Transformarea învățământului superior, cu accent pe
incluziune, inovare, conectivitate, pregătirea digitală și ecologică și
competitivitate, precum și pe valorile academice fundamentale și
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principiile etice înalte, ocuparea forței de muncă și capacitatea de
inserție profesională.
• Promovarea rolului instituțiilor de învățământ superior ca
actori centrali ai „pătratului cunoașterii” (educație, cercetare,
inovare și servicii pentru societate), consolidarea sinergiilor și
facilitarea continuării cooperării între învățământul superior și
cercetare.
• Promovarea relevanței învățământului superior pentru piața
muncii și societate, inclusiv prin încurajarea dezvoltării programelor
de învățământ care stimulează intensificarea învățării la locul de
muncă și consolidarea cooperării dintre instituții și angajatori,
respectând pe deplin abordarea holistă a învățământului superior și
autonomia instituțiilor de învățământ superior și analizând
posibilitatea de a înființa un mecanism de monitorizare a parcursului
profesional al absolvenților.
Formarea specialiştilor de înaltă calificare competitivi pe piaţa
naţională şi internaţională a muncii poate fi realizată 1)cu resurse
umane de înaltă calificare, motivate/mai bine plătite/ recompensate
în funcţie de performanţa profesională; susținute de un staffmanagerial

profesionist,

capabil

să

răspundă

principiilor

descentralizării corelate cu asumarea responsabilităţii publice,
conducerii strategice, gestionării eficiente şi transparente; 2)într-un
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mediu de formare incluziv, sigur, protectiv pentru toți actorii
educaționali; 3)în baza unui curiculum relevant, pertinent, coerent,
fezabil, centrat pe student; 4)în cadrul unor instituții de învățământ
competente, eficace și eficiente, bine asigurate financiar, tehnic,
material, susținute de parteneri locali, naționali, internaționali [1].
În scopul producerii de cunoaştere şi al formării profesionale
a specialiştilor de înaltă calificare instituţiile ofertante de programe
de învătământ superior realizează inclusiv activități de cercetare,
dezvoltare şi inovare.
Cercetarea universitară, fiind parte componentă a Sistemului
Național de Cercetare și Inovare [3] are misiunea de a realiza
politica țării în domeniile cercetării și inovării întru dezvoltarea
societății cunoașterii în Republica Moldova, prin stimularea şi
valorificarea maximă a potenţialului ştiinţific, tehnico-ştiinţific şi
tehnologic, orientat spre crearea şi comercializarea produselor,
serviciilor, proceselor moderne, ecologice, competitive, precum şi
spre valorile unei societăţi democratice, deschise.
O direcție importantă de cercetare științifică universitară
reprezintă cercetările realizate în cadrul şcolilor doctorale.
În R.Moldova programele de studii superioare de doctorat,
ciclul III, prezintă următoarele particularități [4]:
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• Se organizează în cadrul şcolilor doctorale ale instituţiilor de
învăţământ superior şi ale consorţiilor sau parteneriatelor naţionale
şi internaţional, autorizate provizoriu sau acreditate în baza
rezultatelor evaluării externe.
• Însumează 180 de credite transferabile de studiu rezultate din
cuantificarea efortului depus de studentul-doctorand la parcurgerea
programului de pregătire avansată şi/sau parcurgerea programului de
cercetare materializată prin articole publicate, rapoarte de cercetare
susţinute şi aprobate în cadrul şcolii doctorale, participarea cu lucrări
la conferinţe ştiinţifice, obţinerea de titluri de proprietate intelectuală
şi altele asemenea, precum şi prin susţinerea publică cu succes a tezei
de doctorat.
• Se realizează prin programe de două tipuri: a) doctorat
ştiinţific, care are ca finalitate producerea de cunoaştere ştiinţifică
originală, relevantă la nivel internaţional, în baza unor metode
ştiinţifice; b) doctorat profesional, acest tip fiind prevăzut doar
pentru domeniile artelor şi sportului, care are ca finalitate producerea
de cunoaştere originală şi a reflecţiei sistematice asupra unor creaţii
artistice sau a unor performanţe sportive de înalt nivel naţional şi
internaţional şi care poate constitui o bază pentru cariera
profesională în învăţământul superior şi cercetare în domeniile
artelor şi sportului. Fiecare instituţie, consorţiu sau parteneriat, prin
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intermediul şcolilor sale doctorale şi în funcţie de domeniul de
specializare, poate organiza atât doctorat ştiinţific, cât şi profesional.
• Durata programului de doctorat este, de regula, de 3 ani. Prin
excepţie, în cadrul învăţământului superior medical uman, medical
veterinar, agricol, al ştiinţelor biologice şi farmaceutice durata
programului de doctorat este, de regula, de 4 ani. Din motive
temeinice, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1 2 ani fără finanţare de la bugetul de stat.
• Programul de pregătire bazat pe studii superioare avansate
pentru anul I cuprinde activităţi de cercetare/dezvoltare/inovare în
cadrul granturilor/contractelor conducătorului de doctorat şi
activităţi pe care studentul-doctorand şi le stabileşte singur.
• Curricula

doctorală

cuprinde

discipline

de

sinteză,

interdisciplinare, profilate pe domenii, cu module de metodologia
cercetării, iar în cazul doctoratului profesional - cu funcţii aplicative
bine definite. Curricula doctorală trebuie să asigure formarea de
competenţe profesionale de conţinut, cognitive şi de cercetare în
domenii de specialitate, precum şi a unor competenţe transversale și
să cuprindă unităţi de curs de sinteză, profilate pe domenii, cu
module de metodologia cercetării; în cadrul doctoratului profesional
- cu funcţii aplicative concret definite.
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• La studiile de doctorat unităţile de curs și activităţile de
cercetare sânt grupate în următoarele componente: componenta
fundamentală (discipline academice); componenta de orientare spre
specialitate și pentru dezvoltarea competenţelor transversale;
componenta de formare a abilităţilor de cercetare individuală și de
comunicare știinţifică.
• Studiile superioare de doctorat se organizează cu finanţare de
la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal
constituite.
• Guvernul aprobă un număr de granturi doctorale pe o durată
de minimum 3 ani. Finanţarea granturilor doctorale se alocă anual
prin Legea Bugetului de Stat. Granturile doctorale se acordă în bază
de competitive de proiecte ştiinţifice între şcolile doctorale,
organizată de MECC. În procesul de evaluare a aplicaţiilor pentru
granturi doctorale, MECC utilizează criterii conforme cu bunele
practici internaţionale şi recurge la experţi independenţi, din ţară sau
din străinătate, recunoscuţi pe plan internaţional. Procesul de
evaluare a aplicațiilor pentru granturile doctorale este constituită din
3 etape: 1)validarea dosarelor Școlii/lor doctorale; 2)validarea
dosarelor conducătorilor de doctorat; 3)evaluarea proiectelor
științifice înaintate la competiție. Evaluarea proiectelor științifice
înaintate la competiție ia în vizor următoarele criterii de evaluare:
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1.Valoarea și importanța proiectului științific: relevanța temei
pentru domeniul de cercetare (20 pct.); gradul de noutate a temei de
cercetare originalitatea temei (15 pct.), reieșind din obiectivele
generale și specifice (20 pct.).
2. Managementul proiectului: încadrarea proiectului doctoral
în termenii temporali preconizați (5 pct.); corespondența dintre
propunerile de proiecte și aria de interes științific al conducătorului
de doctorat, reflectat în lista lucrărilor științifice (5 pct.); gradul de
corespundere a cercetării preconizate nivelului și complexității unei
teze de doctor (5 pct.).
3.Rezultatele cercetării: Relevanța rezultatelor scontate și
consonanța acestora cu obiectivele propuse (10 pct.); Impactul
economic, social, cultural al cercetării (20 pct.).
• Un rol semnificativ în elaborarea proiectelor științifice
conform politicii de cercetare a țării revine competenței
conducătorilor științifici. Pentru asigurarea calității studiilor de
doctorat și a cercetărilor, MECC a decis selectarea conducătorilor
de doctorat conform unui sistem de indicatorii de performanță
științifică [5]. Respectiv, pot fi conducători de doctorat persoanele
care deţine titlul de doctor sau doctor habilitat şi îndeplinesc
indicatorii de performanţă ştiinţifică: 1) indicatori cu valori comune
tuturor domeniilor: deţinerea gradului ştiinţific de doctor sau doctor
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habilitat; activitate ştiinţifică sau ştiinţifico-didactică de minimum 5
ani; numărul total de lucrări ştiinţifice publicate – minimum 20,
inclusiv 10 în ultimii 5 ani și 2)indicatori cu valori diferite pe
domenii ale ştiinţei.
• Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice şi de cercetare
care au dobândit acest drept trebuie să deţină un contract de muncă,
cu durată normală sau cu timp parţial de muncă, cu o instituţie
autorizată provizoriu sau acreditată să organizeze studii superioare
de doctorat, sau cu o instituţie participantă într-un consorţiu ori
parteneriat autorizat provizoriu sau acreditat să organizeze studii
superioare de doctorat şi trebuie să fie membre ale unei scoli
doctorale.
• Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum
5 studenţi-doctoranzi, aflaţi în diverse stadii ale studiilor de doctorat
numai în domeniul pentru care a obţinut acest drept.
• Se pot organiza și studii de doctorat în cotutela, caz în care
studentul-doctorand îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea
concomitentă a unui conducător de doctorat din Republica Moldova
şi a unui conducător de doctorat dintr-o altă ţară sau sub îndrumarea
concomitentă a 2 conducători de doctorat din instituţii diferite din
ţară, în baza unui acord scris între instituţiile organizatoare
implicate.
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• Pentru desfăşurarea doctoratului studentul-doctorand este
sprijinit şi de o comisie de îndrumare, formată din alţi 3 membri ai
echipei de cercetare a conducătorului de doctorat sau din alte
persoane afiliate şcolii doctorale, ori din cadre didactice şi de
cercetare neafiliate acesteia.
• Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în
termenul stabilit potrivit contractului de studii superioare de
doctorat, mai are la dispoziţie o perioadă de graţie de maximum 2
ani pentru a finaliza şi susţine public teza, depăşirea acestui termen
conducând în mod automat la exmatricularea sa. În cazul finalizării
studiilor de doctorat fără susţinerea publică a tezei, instituţia care a
înmatriculat studentul-doctorand eliberează un certificat care atestă
frecventarea studiilor superioare de doctorat în domeniul respectiv.
• Programul de doctorat include un program de pregătire bazat
pe studii avansate şi un program individual de cercetare ştiinţifică
sau creaţie artistică. În cadrul programului de pregătire bazat pe
studii avansate, care însumează 60 de credite de studii transferabile,
se acordă 50-70 la sută ECTS unităţilor de curs orientate spre
specialitate. Programul de cercetare știinţifică pentru studenţiidoctoranzi de la învăţământul cu frecvenţă are durata de 2 ani (patru
semestre) și însumează 120 ECTS. Pentru studenţii-doctoranzi de la
învăţământul cu frecvenţă redusă, cele 120 ECTS necesare se
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repartizează pe trei ani de studii (câte 40 ECTS anual). Programul de
cercetare ştiinţifică presupune implementarea proiectului ştiinţific
stabilit împreună cu conducătorul de doctorat.
• Pot fi transferate programului de pregătire avansată creditele
obţinute într-un program de master sau parcurgerea unor stagii
anterioare de doctorat şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică sau
creaţie artistică, desfăşurate în ţară sau în străinătate, în universităţi
ori în organizaţii din sfera cercetării şi inovării.
• Conducătorul de doctorat este direct responsabil pentru
structura, conţinutul, desfăşurarea şi organizarea programului de
cercetare ştiinţifică, parcursul ştiinţific al studentului-doctorand,
fiind obligat să ia toate măsurile necesare pentru a-i asigura acestuia
condiţiile, cunoştinţele şi informaţiile care să maximizeze şansele
finalizării programului de doctorat.
• Studiile superioare de doctorat finalizează prin susţinerea în
şedinţă publică a tezei de doctorat în faţa comisiei de susţinere
publică a tezei de doctorat.
• Teza pentru doctoratul ştiinţific trebuie să includă o
componentă de cercetare originală: cercetare fundamentală şi
aplicativă, validată prin publicaţii în reviste ştiinţifice de profil, iar
teza de doctorat profesional să includă soluţionarea unei probleme
practice a unei organizaţii, firme, companii, instituţii sportive sau din
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domeniul creaţiei. Pentru sporirea calităţii tezelor de doctorat în baza
unor proceduri şi criterii conforme cu bunele practici internaţionale,
MECC a aprobat Regulamentul de atribuire a calificativelor tezelor
de doctorat [6] .
• În urma finalizării studiilor superioare de doctorat
profesional se conferă diploma şi titlul de doctor într-un domeniu
profesional, cu acronimul Dr.P. Pe diploma de doctor se înscrie
calificativul obţinut de studentul-doctorand, respectiv „Excelent”,
„Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”. De asemenea, pe diploma
de doctor se înscrie şi o menţiune în limba latină, după cum urmează:
a) pentru calificativul „Excelent” se înscrie menţiunea „Summa cum
laude”; b) pentru calificativul „Foarte bine” se înscrie menţiunea
„Magna cum laude”; c) pentru calificativul „Bine” se înscrie
menţiunea „Cum laude”.
Pe cât de importante, pe atât de puțin atractive pentru tineri
rămân a fi studiile superioare de doctorat, or, Republica Moldova se
situează pe ultimele locuri în Europa după indicatorii pregătirii
persoanelor în școlile doctorale. Scade interesul tinerilor pentru
studiile de doctorat, în special a celor din grupa de vârstă 26-30 ani,
dar crește motivația celor cu grupele de vârstă 31-34 ani și 50 ani și
peste pentru continuarea studiilor prin doctorat.
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Conform datelor Biroului Național de Statistică [8], în anul
2020, numărul total de studenți-doctoranzi a constituit 1695
persoane (în creștere cu 3,3% comparativ cu anul 2019), care
promovează studiile în 39 școli doctorale, organizate în 16 instituții
de învățământ superior (cu 2 unități mai puține față de 2019).
Din total, 79,1% sânt înscriși la studii de doctorat cu frecvență
redusă (cu 5,1% mai mult decât în anul 2019), pe când în cazul
studiilor cu frecvență se atestă o descreștere cu 3,0%.
Este semnificativă ponderea femeilor din numărul total de
studenți-doctoranzi (54,3%), comparativ cu cea a bărbațilordoctoranzi (45,7%). Femeile preferă studiile de doctorat în
domeniile științele umaniste (61,3%), științele medicale (58,7%) și
științele sociale și economice (54,1%), iar bărbații ‒ științele
inginerești și tehnologii (61,7%), științele agricole (57,5%) și
științele naturii (53,7%).În general, numărul bărbaților candidați la
studii de doctorat este în scădere cu circa 20% în anul 2020.
Circa 50% dintre doctoranzi revin domeniului Științe sociale
și economice, inclusiv 37% revin științelor juridice, 23% ̶ științelor
economice, 19% ̶ științelor educației, 17% ̶ științelor sociale și
jurnalism, sub 5% științelor inginerești și tehnologii, iar circa 3% ̶
științelor militare și informații. Mai puțin solicitat rămâne domeniul
științelor agricole (2,3%).
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Peste trei pătrimi dintre studenții-doctoranzi înmatriculați în
anul I au fost înscriși la studii cu finanțare de la bugetul de stat,
numărul celor ce acceptă înmatricularea în bază de contract
diminuându-se cu un sfert.
Școala Doctorală «Ştiinţe ale Educaţiei» - o structură
organizatorică şi administrativă a Parteneriatului instituțiilor de
învățământ

superior

Universitatea

de

Stat

din

Tiraspol,

Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul și
Institutul de Științe ale Educației, în anul 2020 a înregistrat o creștere
de 50% a numărului de doctoranzi înmatriculați în anul I de studii
superioare de doctorat, ciclul III, dintre care, 50% la studii finanțate
din bugetul de stat, 50% - studii prin contract.
Școala Doctorală «Ştiinţe ale Educaţiei» funcţionează în baza
prevederilor

legislaţiei

naționale

în

vigoare,

standardelor,

regulamentelor, instrucţiunilor MECC, ANACEC și a acordurilor de
parteneriat dintre Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de
Stat "Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul și Institutul de Științe ale
Educației.
Școala Doctorală «Ştiinţe ale Educaţiei» este autorizată pentru
realizarea programelor de doctorat ştiinţific la domeniul științific: 5.
Ştiinţe sociale şi economice, ramura științifică: 53. Științe ale
Educației, specialitățile științifice: 531.01. Teoria generală a
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educaţiei, 531.02. Managementul educațional, 531.04. Pedagogie
socială, 532.01. Didactică preşcolară, 532.02. Didactică şcolară
(pe trepte şi discipline de învăţământ), precum și la domeniul
științific: 1. Ştiinţe ale naturii, Ramura științifică: 13. Științe fizice,
Profilul științific: 134. Fizică aplicată, Specialitatea științifică:
134.12.Fizică didactică

(Decizia ANACEC nr.27-CC din

12.10.2015).
Școala Doctorală «Ştiinţe ale Educaţiei» își asumă drept
misiune formarea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare pentru
învățământul superior/ sistemul de cercetare și inovare / alte domenii
de activitate, competitive pe piaţa învățământului superior / de
cercetare și inovare naţională / internațională, capabile să se
integreze socioprofesional şi să-și valorifice plenar propriul potențial
pe parcursul întregii vieți.
Echipa managerială, susținută de administrația UST și întreg
colectivul Școlii Doctorale «Ştiinţe ale Educaţiei», realizează
managementul studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul
programelor de studii autorizate, asigurând calitatea acestora
conform standardelor, prevederilor cadrului normativ și reglator
național și institutional și orientând procesul de studii spre realizarea
finalităților pentru nivelul 8 al Cadrului Naţional al Calificărilor din
Republica Moldova.
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Principiile fundamentale de funcţionare a Școlii Doctorale
«Ştiinţe ale Educaţiei» vizează:
a) acces egal şi echitabil la studiile de doctorat pentru orice persoană
care întruneşte condiţiile necesare de înscriere;
b) asigurarea calităţii studiilor de doctorat prin promovarea
procedurilor de evaluare şi perfecţionare periodică a programelor de
studii;
c) asigurarea calităţii şi transparenţei procesului de îndrumare şi
evaluare a doctoranzilor;
d) asigurarea calităţii cercetărilor ştiinţifice realizate în cadrul
studiilor de doctorat.
Școala Doctorală «Ştiinţe ale Educaţiei» își asumă:
a) Asigurarea relevanței studiilor de doctorat în raport cu
necesitățile învățământului superior/ sistemul de cercetare și inovare.
b) Dezvoltarea, sprijinirea şi motivarea cadrelor științificodidcatice/a conducătorilor de doctorat pentru asigurarea calității
studiilor de doctorat.
c) Asigurarea funcționalității sistemului de management al calității
studiilor de doctorat în cadrul școlii doctorale.
d) Dezvoltarea parteneriatelor strategice cu școli doctorale din țară
și de peste hotare în vederea promovării cercetărilor orientate spre

105

soluționarea problemelor reale ale societății din perspectivă inter- și
transdisciplinară.
e)Promovarea imaginii, sporirea atractivității și internaţionalizarea
studiilor de doctorat promovate în cadrul Școlii Doctorale «Ştiinţe
ale Educaţiei».
În contextul Rezoluției Consiliului Europei (2021/C 66/01)
[7], studiile superioare de doctorat, ciclul III, ar trebui să devină mai
flexibile, mai reziliente, mai adaptate exigențelor viitorului și mai
atractive, adresându-se unui grup mai divers de doctoranzi și oferind
recunoașterea și validarea învățării anterioare, oportunități de
formare pe tot parcursul vieții profesionale.
Devine oportun a extinde în continuare mobilitatea
doctoranzilor, a conducătorilor științifici ca instrument de sporire a
calității și a incluziunii, precum și de promovare a multilingvismului.
Școlile doctorale trebuie să găsească noi forme de cooperare,
prin punerea în comun a cunoștințelor și a resurselor lor și prin
generarea mai multor ocazii pentru mobilitatea și participarea
studenților și a personalului, precum și pentru stimularea cercetării
și inovării.
În cheia dezideratului de a include dimensiunea verde și pe cea
digitală în dezvoltarea lor organizațională, școlile doctorale au
nevoie de investiții în ecosistemele digitale.
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Având în vedere „pătratul cunoașterii” (educație, cercetare,
inovare și servicii pentru societate), ar trebui să se acorde o atenție
specială sinergiilor dintre Școlile doctorale din țară, învățării
reciproce și consilierii reciproce, organizarea în comun de conferințe
și seminare, ateliere, foruri, grupuri de experți, comitete, studii și
analize, cooperare prin internet și, după caz, cu implicarea părților
interesate relevante cu diseminare rezultatelor, pentru a mări
vizibilitatea și impactul la nivel național.
Toate aceste deziderate devin scopuri strategice pentru
colectivul Școlii Doctorale «Ştiinţe ale Educaţiei», susținută de
sinergia celor 3 forțe - Universitatea de Stat din Tiraspol,
Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul și
Institutul de Științe ale Educației.
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TEMEIURI ȘTIINȚIFICE PRIVIND NOUA DIRECȚIE DE
CERCETARE TEORIA ȘI METODOLOGIA EDUCAȚIEI
AXIOLOGICE
Diana ANTOCI
Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară, UST
Annotation. The study of scientific positions regarding
axiological education, values and value orientations allowed the
determination of the new research direction The theory and
methodology of axiological education that generated the production
of the Theory of value orientations integration. The synthesis of the
study highlights the problems and gaps in the direction of
axiological education at the contemporary stage, contradictions in
conceptualization, evaluation, formation of value orientations in
education system. Therefore, the definitions of the concepts of value,
value orientation, axiological education were elaborated and
presented, highlighting the mechanisms and defining principles in
formation of value orientations.
Key-words: value, value orientation, axiological education,
research direction Theory and methodology of axiological
education, Theory of integration of value orientations, mechanisms,
principals.
Introducere
Promovarea și fortificarea educației axiologice în Republica
Moldova necesită noi abordări, solicită corelarea tradiționalismului
cu postmodernismul, presupune înlocuirea superficialității cu
fundamentalismul. În acest context sunt relevante caracteristicile
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evidențiate de B.Tomar [8] specifice educației axiologice actuale:
schimbarea sistemului axiologic în cadrul familiei (una din cauze
fiind insuficiența timpului, atenției acordate copiilor și membrilor
familiei); sistemul educațional promovează superficialitatea, se
axează pe partea materială și nu pe calități general-umane; lipsa
cadrelor didactice dedicați și bine pregătiți, curriculumului bazat pe
valoare, insuficiența metodelor de predare inovatoare, materialelor
și abordarea învățării prin servicii; cu creșterea progresului material,
scad standardele culturale și morale; influența negativă a massmedia în orientarea axiologică a tinerilor, prin intermediul modelelor
și violenței pe care le promovează și care au un efect negativ asupra
copiilor și tinerilor; urbanizarea excesivă are un efect negativ asupra
valorilor culturale și autentice, inclusiv socializarea.
Direcție de cercetare promovată
Noua direcție de cercetare Teoria și metodologia educației
axiologice este definită de noi crize globale a educației, de criza
valorilor, transformărilor prompte, care nu oferă oportunități pentru
evaluarea situației, elaborarea, proiectarea și implementarea
strategiilor de scurtă/lungă durată etc. ceea ce atrage incapacitatea
indivizilor de a judeca, de a efectua alegeri raționale, duce la
manifestarea atitudinii duplicitare etc. Nevoia de educație axată pe
valori, de formare a valorilor și dezvoltarea continua a ființei umane,
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au statut al unor premise, argumente sau puncte de reper obiective,
menite să scoată în evidență pozițiile și teoriile semnificative ale
savanților din

domeniul

filosofiei,

pedagogiei,

psihologiei,

sociologiei etc.
În cadrul acestei direcții au fost produse noi valori științifice.
Una dintre care se reflectă în Teoria integralizării orientărilor
valorice (fig.1).

Fig.1. Teoria integralizării orientărilor valorice (după D. Antoci)
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Constituirea Teoriei integralizării orientărilor valorice (în
continuare TIOV) este determinată de o serie de premise:
contradicția în interpretarea conceptuală a orientărilor valorice;
utilizarea conceptului de orientare valorică și a celor conexe în mod
tematic; utilizarea pozițiilor științifice în mod parțial din perspectiva
analitică sau de referire; interpretarea orientării valorice ca produs;
lipsa pozițiilor științifice fundamentate în vederea conceptualizării,
determinării conținuturilor, funcționării/funcționalității a orientărilor
valorice; necesitatea în elaborarea instrumentelor de diagnosticare
structurală și holistică a orientărilor valorice; necesitatea identificării
esenței și evoluției formării din perspectiva ontogenetică a
orientărilor valorice; necesitatea elaborării metodologiei formării/
dezvoltării orientărilor valorice în sistemul de educație.
În continuare vom descrie fundamentele teoretice care au stat
la baza elaborării TIOV și conținuturile intermediare evidențiate care
la punctul culminant formează orientările valorice.
Fundamente științifice
Sub termenul de valoare Vl. Pâslaru desemnează „totalitatea
lucrurilor semificative pentru om: un lucru este recunoscut ca
valoare abia în momentul în care omul se raportează în mod personal
la acest lucru. Lucrurile încă necunoscute de om nu reprezintă valori,
adică faptul că cineva a auzit despre un anumit lucru, dar încă nu l-a
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cunoscut empiric sau teoretic, nu infirmă ci confirmă declanșarea
procesului de cunoaștere” [6, pp. 3-10.]. Originea valorilor este
văzută ca fiind creată/produsă de om și ca fiind necreată de om,
„existente apriori de cunoaşterea umană”.
Din perspectiva abordărilor sociologice, T. Parsons [apud 5]
definea valorile ca un ultim mobil al acţiunilor indivizilor şi
colectivităţilor, ca elemente definitorii pentru viaţa socială. De aici,
rezultă calea spre identificarea manifestărilor acestora, atât prin
comportamente, cât mai ales prin atitudini, acestea din urmă fiind
expresia directă a valorilor.
Cl. Kluckhohn [apud 10] propune următoare definiție clasică
privind valoarea: „o concepţie, explicită sau implicită, distinctivă
pentru un individ sau caracteristică pentru un grup, cu privire la ceea
ce este dezirabil, care influențează selecţia modurilor, mijloacelor şi
scopurilor disponibile ale acţiunii”.
Pentru M. Rokeach [apud 10] valorile sunt similare
atitudinilor. Atitudinile sunt însă mai elementare, iar valorile mai
profunde, determinând atitudinile. Acesta este punctul de vedere
general acceptat astăzi în sociologie. Distincţia dintre cele două
concepte devine mai clară dacă notăm că atitudinile se referă mai
degrabă la obiecte şi situaţii specifice, în timp ce valorile reprezintă
orientări asociate unor clase mai generale de obiecte şi situaţii.
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Din punct de vedere psihologic Л. Карпушина şi В. Сопов
[12, pp. 62-66] definesc noţiunea de valoare drept o atitudine a
subiectului către diverse fapte, evenimente ale vieţii, obiectului şi
subiectului şi recunoaşterea acestora ca fiind importante în viaţă.
Autorii analizează următoarele valori şi sfere ale vieţii: dezvoltarea
sinelui; satisfacţia spirituală; creativitatea; contactele sociale;
prestigiul personal; situaţia materială înaltă; aptitudinile; nivelul
personal de individualitate; sfera vieţii profesionale; sfera studii,
învăţământ; sfera vieţii familiale; sfera vieţii sociale; sfera distracţii;
sfera activităţii fizice.
B. Voicu [9] menţionează faptul că din perspectiva
psihologică valorile reprezintă elemente de orientare a indivizilor în
lumea înconjurătoare. Ele se constituie în decodare ale posibilelor
acţiuni ce permit identificarea gratificaţiilor potenţiale, beneficii
derivate din scalele preferinţelor fiecăruia, depinzând de motivaţiile,
nevoile şi aspiraţiile personale. Din perspectiva sociologică şi
antropologică definesc valorile ca fiind interioare individului,
diferite de la unul la altul, având însă un important determinant
social, exprimat şi totodată indus de către norme, obiceiuri şi
ideologii. Conform poziţiei lui Clifford Geertz [apud 10], valorile,
ca şi credinţele, nu sunt altceva decât percepţii individuale ale
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valorilor şi credinţelor colective specifice fiecărei culturi şi
interiorizate prin socializare.
Necesitatea determinării conținuturilor structurale ale
valorilor și orientării valorice derivă din necesitate stabilirii unor
repere teoretice, metodologice pentru elaborarea unei metodologii de
formare-dezvoltare a valorilor și orientărilor de valoare în cadrul
instituţiilor de învăţământ general, superior și pe parcursul vieţii, în
special celor perene dezirabile pentru întreagă umanitate.
Problema studiului orientărilor valorice ale personalităţii este
abordată pe scară largă de oamenii de știinţă din pedagogie și
psihologie care includ: C. Rogers, A. Maslow, G. Allport, A.
Леонтьев, A. Мудрик, И. Kон, C. Cucoş, E. Macavei, B.
Serbanescu, N. Silistraru, Vl. Paslaru, V. Botnari, T. Callo și alţii.
Putem găsi diverse abordări știinţifice privind orientările
valorice. Opiniile autorilor diferă în ceea ce privește definiţiile,
structurile, clasificările și funcţiile orientărilor valorice.
Conform poziţiei lui C. Jung [apud 4, p. 56], orientările
valorice implică un comportament care din cauza nevoilor este
apropiat de comportamentul instinctual. Convingerile conduc la
apariţia unor motive conștiente, idei care determină întreaga viaţă a
personalităţii și modelează valorile. Toate aceste componente sunt
infuzate de emoţii.
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În plus, C. Jung [apud 4, p. 57] subliniază că orientările
valorice au proprietatea de a se schimba în viaţa indivizilor și o
exprimă în felul următor: valorile sunt în special susceptibile să
sufere schimbări radicale pe măsură ce creștem de dimineaţa tinereţii
până la după-amiaza vârstei medii, cu nevoile religioase obţinând
ascendenţă, în timp ce nevoile materiale și sexuale devin mai puţin
importante.
La fel ca şi C. Jung, E. Fromm [apud 4] concluzionează că
viaţa trebuie să aibă un sens al semnificaţiei și al scopului. Avem
nevoie de o filozofie personală care să ne stabilească valorile și
obiectivele în viaţă, să ne ghideze comportamentul și să ne
delimiteze locul în lume. Cu alte cuvinte, toate acestea, după E.
Fromm, constituie un cadru de orientare. Conţinutul de orientare este
încorporat

în

orientările

valorice

care

se

manifestă

în

comportamentele de personalitate. E. Fromm observă că „nu găsim
nicio cultură în care nu există [unele] cadre de orientare. Sau orice
persoană” [apud 4, p. 124]. Această idee ne conduce la concluzia că
orientarea spre valoare a personalităţii este formată în cultură,
societate și este dezvoltată prin transcendenţă cu scopul de a exercita
un efect semnificativ asupra mediului nostru.
În ceea ce privește orientarea spre valoare, E. Erikson [apud
4, pp. 160-162; apud 103] a exprimat ideea că una dintre funcţiile
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Ego constructive este păstrarea unui sentiment de identitate a
personalităţii. Se exprimă prin solidaritate socială care constituie un
acord cu idealurile și valorile unui grup; sentimentul că primești
sprijin și recunoaștere din partea celorlalţi semnificativi.
O. Rybak [7, pp. 11-23] consideră că sistemul orientărilor
valorice reflectă o tratare semnificativă a realităţii sociale de către un
individ și determină, astfel, motivaţia pentru conduita sa, afectând
semnificativ toate laturile activităţii sale. Acesta este un fenomen
social și psihologic complex, care caracterizează direcţia și
conţinutul activităţii individuale, determinând abordarea globală a
persoanei către lume, către individ anumit, atașând sens și direcţie la
punctele de vedere, conduită, acţiuni personale. Sistemul de orientări
valorice are o structură cu mai multe niveluri. În vârful său se află
valorile legate de idealurile și obiectivele de viaţă ale unui individ.
Ca element al structurii personalităţii, orientările valorice
caracterizează disponibilitatea internă pentru efectuarea anumitor
activităţi de dragul de a răspunde nevoilor și de a îndeplini interesele,
indică direcţia de conduită a individului.
B.Tomar

menționează

că

problema

majoră

a

contemporanietății constă în „deteriorarea valorilor în ființa umană”
[8, p.52]. Progresul civilizației (economic, social, științific etc.)
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influențează negativ întreagă societate, dezechilibrează și distruge
umanitatea.
B.Tomar [8] evidențiază faptul, că ramura filosofiei care se
ocupă de problema generală a valorilor, adică natura, originea și
permanența valorilor, se numește Axiologie. Axiologia se
concentrează pe întrebări despre ceea ce „ar trebui să fie”. Se ocupă
de natura valorilor și se referă la predarea valorilor morale și la
dezvoltarea caracterului.
C. Cucoș [2, pp. 17-18] evidențiază în domeniul știinţelor
educaţiei așa direcţie ca axiologia pedagogică sau axiologia
educaţiei care este rezultatul conexiunii disciplinare a pedagogiei cu
axiologia, dar şi cu etica, estetica, antropologia etc. fiind mai puţin
conturată comparativ cu domeniul filozofiei, „noua orientare ar
putea avea ca preocupare delimitarea valorilor educaţionale
dezirabile, specifice spaţiului educaţional, care fundamentează
educaţia, dar care se şi creează în acest perimetru”.
S. Cristea [1, pp. 54-56] menţionează faptul, că identificarea
procesului educaţiei pentru valori se desfășoară la nivelul
interacţiunii finalităţilor şi conţinuturilor activităţii de formaredezvoltare permanentă a personalităţii umane. Finalităţile constituie
orientările valorice ale educaţiei angajate la nivel de sistem şi de
proces ca expresie a dimensiunii subiective a activităţilor umane,
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fiind proiectate în sens formativ pe termen lung, mediu şi scurt.
Conţinuturile, dezvoltate conform finalităţilor, concentrează valorile
generale care reflectă necesităţile pedagogice, bio-psiho-socioculturale, proprii oricărei personalităţi umane: Binele – Adevărul –
Utilitatea – Frumosul – Sănătatea. Educaţia este realizată în orice
context prin aceste valori de maximă generalitate, fiind proiectată
special pentru atingerea acestor valori prin intermediul finalităţilor
care asigură dimensiunea teleologică şi axiologică a educației.
Şt. Bărsănescu [apud 3] raportează educaţia la crearea
valorilor „printr-o operă triplă de îngrijire, de îndrumare şi
cultivare”, stabilind o relaţie indisolubilă între educaţie şi cultură:
„Mai întâi cultura este înţeleasă ca totalitate a valorilor realizate de
spiritul uman, vehiculate în ştiinţă, artă, morală, religie, drept. Este
o creaţie a omului ce se obiectivează în cărţi, tablouri, monumente.
Prin intermediul lor omul se educă”.
În opinia lui V.Pâslaru valorile educaţiei angajează toate
tipurile de valori, create sau necreate de om, cu condiţia ca acestea
să reprezinte mesajul promovat de teleologia, conţinuturile,
metodologia şi epistemologia educaţiei [6].
Conceptul educaţional clasic, deşi recunoaşte subiectului
educat participarea la apariţia valorilor educaţiei, le consideră pe
acestea ca existente apriore de cunoaştere şi educaţie. Conform
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acestei viziuni, valoare este doar ceea ce comportă imanent materiile
predate-învăţate (ştiinţele, literatura şi artele, tehnologiile). Valoarea
poate fi transmisă celui educat prin efort intelectual, afectiv şi
psihomotor [6].
V.Pâslaru expune poziția sa referitor la orientarea axiologică
a

învăţământului

din

Republica

Moldova:

conştientizarea

problemelor şi valorilor lumii contemporane, ca și opţiunea pentru o
re-integrare adecvată în ideea europeană, ca şi opţiunea pentru
schimbare în general, este posibilă doar cu condiţia existenţei
conştiinţei identităţii: atât a poporului, cât şi a indivizilor care-l
formează [6].
Opţiunea în general este un act de conştiinţă, un act al
conştiinţei de sine, în primul rând, capacitatea de a alege
presupunând conştientizarea valorilor proprii în contextul valorilor
din exterior şi dorinţa/intenţia de a-ţi spori propria valoare prin
aproprierea valorilor din alteritate. De aceea şi politicile
educaţionale pot fi definite ca realiste şi eficiente în cazul în care iau
în consideraţie nu numai factorii sociali ci se sprijină temeinic şi pe
complexul de valori şi de formare axiologică a individului,
grupurilor şi claselor sociale, al naţiunilor şi al omenirii.
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Analizând definițiile expuse mai sus am încercat să le
sintetizăm și, prin urmare, am obținut următorul rezultat în
conceptualizarea:
„valorii”: punct central de poziționare al întregului sistem
de personalitate constituind finalitatea transcendentă, dar nu finală,
a procesului educațional sub impactul mediului sociocultural și
coordonând pe o perioada îndelungată de timp sfera cognitivă,
afectivă, volitiv-motivațională, comportamentală a subiectului.
Orientarea valorică: construct dinamic al spectrului de
convingeri, atitudini, comportamente interdependente și ierarhic
organizate în contextul sistemului de valori al personalității.
Educația axiologică reprezintă procesul de formare
continuă axat pe sistemul de valori ale contemporaneității, proiectat
în termeni de finalități, conținuturi și metodologii specifice,
generatoare de orientări valorice în contextul explorării cadrului
formal-nonformal-informal.
Formarea axiologică din perspectiva ontogenetică
O altă dimensiunea specifică în educația axiologică
constituie particularitățile ontogenetice ale subiecților, care au fost
studiate din perspectiva științifico-experimentală de S.Freud,
E.Erikson, J.Piaget, Л.Выготский, C.Cucoș, Л.Карпушина,
Д.В.Каширский etc.
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Л.Карпушина

a

studiat

particularitățile

schimbărilor

structurale ale valorilor personalității adolescenților și tinerilor din
instituțiile de învățământ superior [12; 13]. În urma cercetărilor
autoarea a determinat că la adolescenții de 17 ani domină valorile
umaniste, la tinerii după 20 ani în prioritate sunt valorile pragmatice.
Prin urmare, s-a constatat că pentru subiecții de 17 ani de sex
femenin este importantă relaționarea cu mediul social pentru
recunoaștere și stimă, ceea ce este specific pentru vârsta dată. La
vârsta de 18-19 ani – valorile pragmatice prevalează considerabil:
prestigiul, realizarea, bunăstarea materială, păstrarea identității.
Л.Карпушина declară că la adolescenții din ciclul liceal mai des
domină valorile umaniste: dezvoltarea de sine, satisfacție spirituală,
creativitatea, contacte sociale. Rezultate similare sunt caracteristice
studenților anului I ciclului liceal. Însă, prin socializare în procesul
de studii în instituțiile de învățământ superior se produce reevaluarea
punctelor de vedere, opiniilor și schimbarea orientării axiologice a
personalității. Începând cu 20 de ani la majoritatea tinerilor se
constată criza identității ce se exprimă prin diminuarea valorilor în
mai multe domenii ale vieții și întoarcerea în direcția umanistă [13].
La vârsta de 20 ani valorile personalității întră în componența
variabilelor latente cu semne inverse, adică este valorificată
comunicare nonconflictuală, nonpretențioasă.
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М.С.Каган [11] consideră că dezvoltarea personalității este
asociată cu „tipul de structurare a activității umane”, și personalitatea
este caracterizată de cinci potențiale: gnoseologic, axiologic, creativ,
comunicativ, artistic. Valorile și orientările valorice sunt cea mai
importantă parte a unei personalități, ele sunt un produs al activității.
Odată cu dezvoltarea sferei axiologice a personalității și însușirii
valorilor în procesul schimbării activități de bază, treptat se dezvoltă
personalitatea și se produce transformarea calitativă a potențialului
subiectului.
Ca urmare a analizei teoretice a datelor științifice
Д.В.Каширский identifică trei etape în dezvoltarea valorilor [apud
13]: 1) asimilarea normelor și valorilor (3-11 ani); 2) formarea unui
sistem de reprezentări al valorilor (11-17 ani); 3) apariția unor forme
de valori prin intermediul cărora să rezolvă alte probleme de
dezvoltare.
Sintetizând datele științifice constatăm că vârsta senzitivă în
conturarea valorilor constituie cea de adolescență și în definitivarea
formării orientărilor valorice ar fi perioada tinereții. În acestea
perioade sunt evidențiate nevoile sensibilității a subiecților
manifestate din perspectiva psihologică și împlinirii de sine care sunt
în strânsă relație cu mediul social, fiind necesar pentru recunoașterea
socială, autorealizare și dezvoltarea personală, ce, prin urmare,
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reflectă obligatoriu trebuința cognitivă a subiecților (de a cunoaște,
de a înțelege, de a explora).
Principiile și mecanismele educației axiologice
Educația axiologică constituie un proces complex, care
implică o multitudine de componente, activități, este influențat de
diverși factori, este imposibil fără mediul natural și social, ține de
abordare a subiecților și în mod obligatoriu respectă următoarele
principii:
1. Principiul dezvoltării holistice a orientărilor valorice
2. Principiul

valorizării

potențialului

experiențial

al

personalității
3. Principiul consolidării atitudinilor
4. Principiul interiorizării orientărilor valorice
5. Principiul afirmării orientărilor valorice
6. Principiul validării sociale a orientărilor valorice
Principiile evidențiate, în viziunea noastră, condiționează
formarea orientărilor valorice în cadrul personalității.
Constituirea orientărilor valorice nu este una simplă și
procesul de realizare se produce prin implicare a unui număr de
componente, prin respectare a consecutivității, astfel, realizându-se
în mod ciclic, dinamic și creând o forma a unei spirale, având ca o
finalitate primară un punct al transcendenței (fig.2).
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Fig.2. Modelul teoretic al orientărilor valorice (după D.Antoci)
Componentele constitutive ale Modelului teoretic al
orientărilor valorice este specific după manifestare pentru toate
perioadele ontogenetice. Circumstanțele situaționale și ale vieții
determină ființa umană spre creștere, autorealizare. Acest fapt
permite formularea mecanismelor formării orientărilor valorice:
autodeterminării și autoactualizării. Mecanismul autodeterminării
se referă la identificarea și stabilirea priorităților de către subiect
condensate din mediul social și raliate la preferințele personale care
asigură creșterea personalității și recunoașterea socială și, prin
urmare, stabilesc propriile poziții, sistemul de relații, verticalitatea,
direcția vieții. Mecanismul autoactualizării corelează conținuturile
interne ale subiectului cu cele externe prin care se realizează
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potențialul deținut și în dependență de rezultat și așteptările trasate
se proiectează perspective noi. Acestea fiind în permanentă
schimbare dinamică pozitivă în cazul în care lipsește anxietatea,
incertitudine, ceea ce reduce șansa de autoactualizare.
Observațiile și analiza realizate au reliefat legitatea
constituirii orientărilor valorice: conținuturile OV se definitivează
prin depunerea eforturilor excesive, prin depășirea greutăților, prin
estimarea nerecuperabilului. Procesul de constituire dinamică a
componentelor orientărilor valorice este ciclic și formează o spirală;
implică concomitent toate elementele; inițiază prin apariția
contradicțiilor dintre confruntarea insatisfacția subiectului de
rezultatul obținut și așteptările proiectate. Acest efect pune la bază
procesul de reconceptualizare a pozițiilor personale și modificare a
manifestărilor proprii pentru a le ralia la un rezultat așteptat și
acceptat personal și de mediul social. Rezultatul transpunerii nu se
obține rapid, este individual, depinde de vârstă, nivelul dezvoltării,
experiența, activitatea etc. și, prin urmare, modifică mentalitatea, stil
de viață, personalitatea.
Concluzii
Studiul întreprins a scos în evidență multiple poziții
științifice semnificative, a permis trasarea și descrierea noii direcții,
teorii, principiilor, mecanismelor și trasarea perspectivelor de
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cercetare continuă. Rezultatele obținute ne permit să concluzionăm
următoarele:
•

noua direcția de cercetare Teoria și metodologia

educației axiologice deschide oportunități în conceptualizare
noțiunilor fundamentale, în evaluare, în formare;
•

poziții științifice examinate au scos în evidență varii

abordări contradictorii în conceptualizarea noțiunilor de valoare,
orientarea valorică, educație axiologică din perspectivă filosofică,
pedagogică, psihologică şi sociologică;
•

perioada de adolescență este una spontană, haotică în

manifestarea trăirilor afective, tendințelor atitudinale, conduitelor;
dar – concomitent – una dintre cele mai importante pentru formarea
orientărilor valorice ale personalității;
•

perioada tinereții este cea de stăpânire, de definitivare

a pozițiilor neclarificate anterior, de formare continuă, etapa de
explorare a celor acumulate, de dezvoltare şi modelare calitativă şi
cantitativă a conținuturilor orientărilor valorice ale personalității;
•

relațiile de interdependență dintre componentele

modelului teoretic al OV (comportament, stări afective, atitudini,
convingeri şi valori) ale personalității constituie un ansamblu de
elemente care funcționează în baza principiilor și se formează prin
intermediul mecanismelor de autoderminare și autoactualizare.
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DIRECȚIA DE CERCETARE:
PSIHOLOGIA REABILITĂRII SOCIALE A
PERSOANELOR POST ACCIDENT VASCULAR
CEREBRAL. NOI ARGUMENTE EPISTEMOLOGICE
Aurelia GLAVAN,
neurolog, dr. în psihologie, conf. universitar
Abstract: The training of well-developed and sufficient human
resources in the field of science and innovation is crucial for
advancements of the scientific knowledge and technological
progress, as well as to ensure the well-being of the citizens, by
improving their life quality - interdisciplinarity being the essential
legitimacy of the contemporary scientific knowledge. The
psychosocial rehabilitation covers a range of programs for people
with chronic disabilities. The researchers focus their studies towards
the good of the humanity and towards expanding the frontiers of
scientific knowledge, human health rehabilitation being considered
a health strategy of this century.
Keywords: stroke, cognitive impairment, disability, quality of life.
Introducere. Cercetarea este una dintre cele mai complexe
activități specifice omului dictată de setea de cunoaștere, curiozitate,
tendința de a descoperi și explorarea noului. Pregătirea și
promovarea resurselor umane suficiente și bine dezvoltate în sfera
științei și inovării este crucială pentru avansul cunoașterii științifice
și progresul tehnologic, pentru: asigurarea bunăstării cetățenilor,
ameliorarea calității vieții, înaintarea competitivității în țară și în
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lume. În secolul în care trăim, legitatea esențială a cunoașterii
științifice contemporane, este interdisciplinaritatea, susținând
cercetări complexe în domenii de frontieră, aplicate în diverse rețele
internaționale de cercetare. O știință închisă, izolată, oricât ar fi ea
de rafinată, are o valoare instrumentală explicativă ți aplicativă,
incomparabil mai mică decât o știință deschisă, adică relaționată
dinamic și dialectic cu altele elaborate dintr-o altă perspectivă și pe
altă cale.
Cercetarea interdisciplinară: Reabilitarea psihosocială a
persoanelor post accident vascular cerebral, vizează corelarea și
integrarea într-un model logico-operațional unitar al diverselor
unghiuri de abordare - interpretare ale unuia și aceluiași domeniu –
reabilitarea psihosocială a persoanelor cu dizabilități și incluziunea
lor în mediul social – imperativ impus de însăși logica internă a
evoluției cunoașterii, reabilitarea fiind absolut obligatorie după o
afecțiune cronică care generează dizabilități. Reper pentru o astfel de
abordare-cercetare au servit prioritățile europene în domeniul
activităților de dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, cu accent
prioritar pe protecția sănătății umane. De altfel, Organizația
Mondială a Sănătății a declarat că reabilitarea sănătății umane
trebuie considerată o strategie de sănătate a acestui secol, având un
plan de acțiune – Rehabilitation 2030 – reabilitarea fiind un deziderat
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de sănătate publică pentru secolul XXI.
Ideia proiectului de cercetare postdoctorală: Reabilitarea
psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral, a pornit
de la convingerea că reabilitarea umană este o linie strategică de
asigurare a calității vieții, reprezentând un aspect esențial al
managementului accidentului vascular cerebral. Activitățile de
cercetare fundamentală și aplicată derulate s-au concentrat pe un
domeniu de cercetare major: provocări ale societaății și angajament
social caritativ. Misiunea acestei cercetări științifice a fost de a
genera cunoaștere și de a transmite, difuza și valorifica cunoștințele
acumulate prin cercetarea științifică. Astfel, principiul integrării
interdisciplinare, intersistemice și-a dovedit extraordinara sa
fertilitate în domeniul cunoașterii complexității reale a persoanei
post accident vascular cerebral, a organizării sale structurale și
funcționale și a optimizării modalităților de educație și terapie. În
cercetarea realizată, principal obiectiv a fost promovarea de noi
achiziții în domeniul reabilitării persoanelor post accident vascular
cerebral prin intermediul științelor medicale, neuroștiințelor,
psihologiei, pedagogiei, psihopedagogiei speciale, sociologiei,
asistenței sociale. Exigențele orientării metodologice ale cercetării
au urmărit traducerea în viață a principiului interdisciplinarității și
complementarității în domeniul reabilitologiei sănătății umane –
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știință de graniță între științele medicală, psihologie, pedagogie,
psihopegagogie specială, asistență socială.
Cultura și etica cercetării. În cea mai mare parte a vieții
noastre personale și profesionale, fiecare dintre noi se folosește de
idei și inițiative propuse și puse în aplicare de alții. Chiar atunci când
reușim să oferim o contribuție proprie la dezvoltarea unui subiect,
aceasta poate reprezenta, în cel mai bun caz, un foarte mic pas înainte,
o cărămidă mică adăugată la construcția unui sistem creat de alții cu
mult înainte ca aportul tău să fie adus la cunoștința generală. A fi
conștient de această realitate înseamnă a-ți recunoaște locul pe care
îl meriți în societatea în care te afli și în profesiunea de cercetător pe
care o practici [1,5,6,10]. Motou în activitatea de cercetare au servit
spusele lui Robert Schumann: „Fii convins că nu ești singurul în
lume. De aceia fii modest și să nu crezi vre-o dată că ai descoperit sau te-ai gândit la ceva cu totul nou, care altora nici nu le-a trecut prin
cap. Și chiar dacă este adevărat și ești original, consideră acest fapt
ca un dar din ceruri pe care ești obligat să-l împarți și cu alții”.
Îndemnul lui Schumann de a recunoaște meritul sorții, aflată în
slujba individului, e de la sine înțeles. Apropo, ideia darului ceresc
sau a șansei cu care te naști se împotrivește oarecum teoriei lui Hans
Selye, conform căreia, fiecare individ trebuie să pornească în viață
de pe aceiași linie de start, comună tuturor, urmând ca pe parcurs
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capacitatea fiecăruia să-și spună cuvântul și să-și pună pecetea pe
evoluția sa. Nici măcar din punct de vedere teoretic, oamenii nu își
încep existența terestră din același punct de plec are. Dar pe parcurs,
Seyle și teoria șansei cu care fiecare dintre noi se naște, conlucrează
pentru a preciza care e rolul fiecărui individ în construcția drumului
pe care îl va parcurge în viață. Se pare că talentul, șansa, sau soarta
nu pot avea o influiență decisivă în absența eforturilor permanente
pe care fiecare individ trebuie să le facă pentru a reuși atât în viața
personală, cât și în cea de cercetare [2,6].
Consolidarea triunghiului cunoașterii „Educație – Cercetare –
Inovare - Transfer de cunoștințe” obținute în proiectul de cercetare.
Actualitate. Accidentul vascular cerebral reprezintă prima
cauză de mortalitate în Republica Moldova și a treia în lume, lăsînd
dizabilități majore. Astfel, accidentul vascular cerebral a devenit o
problemă medico-psiho-socială majoră, deoarece: este o problemă
majoră de sănătate în toate comunitățile umane moderne, fiind
principala cauză de dizabilitate dobândită la nivel mondial,
determinând multiple leziuni cerebrale cu disfuncții fizice,
psihologice și sociale; se regăsește printre principalele cauze ale
morții și dizabilității, reprezintând debutul unei boli care durează
toată viața, situiându-se pe primul loc în vedere al costului social; la
nivel mondial se înregistrează creșteri îngrijorătoare prin
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multiplicarea factorilor de risc, generată de către fluctuațiile
economice, gradul educațional al populației, schimbările climatice
tot mai agresive [3,8,11].
Reabilitare: educare, învățare, reînvățare. Un management
al accidentului vascular cerebral presupune o reabilitare complexă,
multidisciplinară:

medicală,

psihologică,

pedagogică,

psihopedagogică, ocupațională, socială, etc. de lungă durată, care e
în stare să asigure o abordare individualizată, o îmbunătățire
substanțială a calității vieții și o incluziune perfectă în familie și
societate [3,4,7].
Rezultatele ştiinţifice principial noi care au condus la
instituirea unei noi direcţii de cercetare, Psihologia reabilitării
sociale post accident vascular cerebral: elucidarea dinamicii
pozitive a reabilitării psihosociale a persoanelor care au suportat
accident vascular cerebral prin conceperea şi valorificarea
programelor de intervenţie psihologică, în vederea optimizării
managementului terapeutic post AVC şi ameliorării calităţii vieţii. În
premieră în Republica Moldova a fost fundamentată o viziune
holistică asupra tulburărilor psihologice post AVC, dedusă din
abordarea factorilor determinanţi de natură psiho-socială ai
reabilitării post AVC. Prin studiul experimental realizat au fost
evaluate complex particularităţile psiho-sociale ale persoanelor care
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au suportat accident vascular cerebral cu referire la caracteristicile
de gen, de vârstă, de localizare a focarului AVC, determinante în
evoluţia reabilitării psihosociale. Studiul a facilitat producerea
cunoştinţelor ştiinţifice suplimentare privind evaluarea factorilor şi
a precondiţiilor reabilitării psihosociale a subiecţilor după accident
vascular

cerebral,

asigurând

prognozarea

individualizată

a

probabilităţii de recuperare; a fost interpretată ştiinţific reabilitarea
psihosocială prin prisma investigaţiei modului distinct de
manifestare psihologică a persoanelor post AVC în plan cognitiv,
afectiv, de personalitate, motivaţional, volitiv, de manifestare a
sinelui, de utilizare a rezervelor personale; a fost prezentat specificul
reabilitării psihosociale a persoanelor post AVC în contextul
integrativ al interacţiunii factorilor socio-familiali (suportul social,
implicarea familiei şi climatul familial) şi a dimensiunilor
personalităţii (autoaprecierea, încrederea în sine, adaptarea socială şi
iniţierea contactelor sociale).
În scopul dezvoltării paradigmei reabilitării post AVC, a fost
elaborat şi întemeiat ştiinţific Modelul conceptual al reabilitării
psihosociale a persoanelor post accident vascular cerebral, a fost
elaborată concepţia intervenţiei psihologice de reabilitare orientată
spre valorificarea factorilor psihosociali şi individuali ce o
condiţionează prin antrenarea familiei şi a comunităţii în favorizarea
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incluziunii sociale şi profesionale. Modelul conceptual elaborat
poate fi aplicat în practica de reabilitare complexă psiho-socială şi
implică o evaluare atentă şi o gestionare multidisciplinară a
reabilitării subiecţilor post accident vascular cerebral.
Fig. 1. Model conceptual al reabilitării psihosociale post AVC
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Din categoria rezultatelor principial noi face parte şi
descrierea Profilului psihologic al persoanelor post AVC reflectat în
dinamica paramеtrilor funcţionali decidenţi pentru optimizarea
reabilitării psihosociale, în urma identificârii factorilor determinanţi
ai reabilitării psihosociale a persoanelor post AVC, stabilirii şi
aplicârii experimentale a metodologiei de diagnosticare a
tulburărilor psihologice ale persoanelor post AVC.

Fig. 2. Profil psihologic post AVC
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Elaborarea Profilului psihologic al persoanelor post accident
vascular cerebral ce a constituit principalul reper ştiinţific în
elaborarea Programului de reabilitare psihosocială post AVC,
conceptualizarea, implementarea şi valorificarea experimentală a
Programului de reabilitare psihosocială a persoanelor post AVC în
perspectiva asigurării calităţii viеţii.

Fig. 3. Program de reabilitare post AVC
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Rezultatele descrise pot fi utilizate şi pentru identificarea
timpurie a potenţialului recuperator individual ceea ce va crea
premise pentru valorificarea Programului de reabilitare psihosocială
post AVC şi a terapiilor complementare de tratament la toate etapele
de management al reabilitării post AVC, acestea fiind recomandate
pentru integrarea în Ghidurile şi Protocoalele de specialitate
instituţionale şi naţionale existente. Lucrarea avansează o problemă
de interes major în ordinea de zi a comunităţii ştiinţifice, iar, prin
noile valori ştiinţifice produse şi prin soluţia teoretico-practică
originală

formulată

şi

validată

experimental

în

cercetare,

completează semnificativ o arie neexplorată a psihologiei sociale
contemporane. În acord cu exigenţele unei cercetări de pionierat în
Republica Moldova, lucrarea creează oportunităţi pentru realizarea
unor noi şi importante studii inter -, pluri - şi transdisciplinare
privind reabilitarea psihosocială a persoanelor post AVC.
Noile cunoștințe științifice obținute în urma proiectului de cercetare,
justifică consolidarea noii direcții de cercetare și fundamentează
teoretic intervențiile terapeutice de facturaă psihologică în domeniul
reabilitării persoanelor post accident vascular cerebral.
Implementarea rezultatelor științifice ale proiectului de
cercetare Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident
vascular cerebral şi-au găsit reflectare:
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− în activitatea practică a medicilor, psihologilor, reabilitologilor,
terapeuților ocupaționali, asistenților sociali, aparținătorilor, ș. a.
− în cadrul programelor de stat şi a proiectelor naţionale, în scopul
optimizării serviciului de reabilitare psihosocială, implementării
metodelor de intervenție terapeutică;
− în publicaţii ştiinţifice la tema cercetării (5 monografii de autor;
109 articole în reviste din ţară şi peste hotare; 53 articole la tema
tezei (ultimii 5 ani) în reviste de specialitate din ţară şi peste
hotare; 13 comunicări şi teze (în ultimii 5 ani) apărute în
volumele întrunirilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
− în elaborarea şi predarea cursurilor universitare: „Evaluare
psihologică

şi

psihodiagnostic”,

„Psihologia

sănătăţii”,

„Consiliere psihologică”, „Incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilităţi” – Universitatea de Stat din Tiraspol, masterat;
„Bazele psihoterapiei şi terapii de familie”, „ Managementul
stresului în servicii sociale şi de sănătate”, „Consilierea familiei
în dificultate”, „Psihopedagogia tulburărilor de motricitate” –
UPS „Ion Creangă”, master; „Aspecte psihologice ale îngrijirii
paleative”, „Reabilitare psihosocială” – USMF;
- coordonarea tezelor de master şi de doctorat la specialităţile:
Psihologie socială şi Psihologia dezvoltării şi educaţională.
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Concluzii:
Reabilitarea psihosocială se referă la un spectru de programe
pentru persoane cu dizabilități cronice. Aceste programe urmăresc să
întărească abilitățile unui individ, necesare pentru a-și satisface
nevoile de a locui, de a se angaja în câmpul muncii, de a socializa și
a se dezvolta. Scopul reabilitării umane este de a crește calitatea
vieții indivizilor prin sprijinirea acestora în asumarea unui număr
maxim de responsabilități în viața lor cotidiană și implicarea
acestora cât mai activ și independent în viața socială.
Cercetătorii ar trebui să-și centreze lucrările lor de cercetare
spre binele omenirii și spre extinderea frontierilor cunoașterii
științifice, bucurându-se de libertatea de gândire și expresie ca și de
libertatea de a alege metodelor, care să le permită rezolvarea
problemelor, conform practicilor și principiilor fundamentale și
celor etice recunoscute în disciplinele lor.
Cercetătorii ar trebui să se asigure că lucrările lor de cercetare
sunt utile societății, activitățile de cercetare fiind difuzate și
exploatate, aduse la cunoștință societății în așa fel, ca ele să fie
înțelese de nespecialiști, înbunătățind astfel înțelegerea științei de
către societate.
În toate etapele carierei lor, cercetătorii ar trebui să caute săși îmbunătățească continuu pregătirea, actualizând și dezvoltând
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regulat capacitățile și competențele lor.
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RELEVANȚA ȘTIINȚIFICĂ A MODELULUI ÎN
CERCETĂRILE PEDAGOGICE
Larisa SADOVEI, dr., conf. univ.
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Abstract. Models provide representations of scientific concepts
that can make the ideas more understandable. In this article it is
prezentet how modeling requires the user to make links between the
model and the reality that is being modelled. This activity includes
the assessment of the model itself and an evaluation of how the model
maps to the scientific concepts represented.
Keywords: model, modeling, education science, pedagogy
În lumea identitară a educației, perturbată de variate fenomene
incomensurabile

şi

imprevizibile,

modelele

sunt

imaginile

proiectate, care ghidează cu încredere spre o realitate construită din
deziderate. „Teoriile, paradigmele şi modelele pedagogice (re)aduc
în prim plan ideea stabilității demersului ştiinţific necesar”,
menționează Cezar Bîrzea în renumita operă științifică „Arta și
știința educației”. Afirmația savantului român despre „frecvența
utilizării modelului oriunde și oricând” [1, p. 104], a determinat
studiul asupra relevanței științifice a modelului în cercetările
pedagogice.
Modelele proiectate cu atenție în urma documentării profunde
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a obiectului cercetării, au devenit o normă, lipsa acestora fiind
implicit considerată o lacună a lucrării, mai degrabă zis, un
impediment în înțelegerea rezultatelor cercetării, cu predilecție
referința fiind la tezele de doctor. Constatăm prezența modelului cu
„loc de onoare” în lucrările din domeniul Științe ale educației,
cercetările realizate în ultima perioadă, conținând minimum un
model sau poate chiar două, în unele cazuri și trei.
Reflecțiile asupra relevanței științifice a modelului în
cercetările pedagogice au prioritizat rolul important acordat, modelul
fiind atât de uzual pentru cercetările din domeniu, deoarece oferă o
explicaţie, un răspuns la întrebări de tipul „de ce”, ”pentru cine”,
„cum va avea loc” fenomenul cercetat, stabilind conexiuni între
date particulare şi legi generale. Mai mult, prezența Modelului în
lucrările de doctorat a devenit un scop în sine pentru experți de a-și
concentra atenția de evaluator asupra componentelor modelului și a
circuitului ideilor din conceptele reflectate.
Caracterizate de C. Bârzea drept un „rezultat al fluctuaţiei
semantice”, mai cu seamă, conotaţii ale termenului, modelul a
devenit un instrument important de cercetare ştiinţifică, alături de
teorie şi de paradigmă. Deşi în ultimul timp se constată o predilecţie
pentru cercetarea paradigmelor, insistând pe aria largă de utilizare a
modelului, sub nici o formă nu se încearcă a prejudicia valoarea
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paradgmei sau a teoriilor. În linii mari, susţinem punctul de vedere
prin care paradigma reprezintă un instrument de interpretare globală
sau pe unităţi mari a realităţii, teoria rezumând explicaţia abstractă
şi ideală a unui fenomen ştiinţific, precum e modelul. Valoarea
modelului este determinată de statutul de mediator între realitate şi
teorie, de fapt, cea mai mare parte a realităţii este cuprinsă de de
modele, în defavoarea teoriilor.
Raportându-se în mod expres la modelele educaţiei, R.B.Iucu
defineşte modelul ca “o construcţie simplificată a unei realităţi, a
unui fenomen ştiinţific, având drept finalitate delimitarea celor mai
importante variabile care permit dezvoltarea unei viziuni
aproximative, a unei abordări intuitive, cu rol de orientare a
strategiilor de investigaţie ştiinţifică în scopul verificării relaţiilor
între variabilele ce contribuie semnificativ la elaborarea progresivă
a teoriei” [8, p.51].
În „Didactica funcțională”, Michel Minder îl citează pe G.
Fourez, care susţine că un model este „o schemă, o imagine sau un
discurs organizat ce reprezintă complexitatea situațiilor abordate
(ţine locul acestora); deci, un model simplifică întotdeauna
complexitatea” [10, p. 205].
Diversitatea sub care sunt prezentate modelele, reflectă punctele
de vedere ale autorilor prin specificul pentru care este contextualizat
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în cercetare, având ca temei una cele 15 conotaţii ale modelului,
atestate în raportul de sinteză la Congresul cu tema „Teoria
modelelor în pedagogie” din orașul Torrente (Italia, 1983): plan;
schiţă; teorie; imitaţie; machetă; exemplu; miniatură; categorie;
reprezentare logică a teoriei; caz particular al unei teorii; concepţie
despre lume; mijloc de învăţământ; expresie matematică; schemă
mintală; paradigmă [6 ].
Această diversitate de atibuire a semnificaţiilor este în mod cert
„o dovadă a utilităţii modelului în domeniul pedagogie”,
menționează C. Bîrzea autorul capitolului „Teorii, paradigme şi
modele pedagogice” în volumul „Arta şi ştiinţa educaţiei” (1995).
Este sursa la care vom face cele mai multe referinţe, în virtutea
informaţiei
epistemologic

dense
al

şi

supradocumentate

modelelor

pedagogice

asupra
și

al

statutului
modelizării.

Fundamentul epistemologic al modelelor este „cunoaşterea prin
analogie, un mod de cunoaştere dinamic, polivalent şi uzual” [1,
104]. În cazul nostru, modelul imprimat în cercetările din domeniul
Științe ale educației răspunde la întrebarea „Cum se soluționează
problema cercetării?” [3, p. 194].
În intenţia de a defini cât mai clar modelul, printr-o
„simplificare cât mai mult posibil”, C. Bîrzea analizează un şir de
definiţii epistemologice, selectate din abundența literaturii în
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domeniu, şi stabileşte, că modelul „este o reprezentare analogică a
unor structuri prin altele, reduse sau schematizate. Această
construcţie figurativă facilitează cunoaşterea şi acţiunea: prin
varianta sa redusă şi simulată (modelul), obiectul de referinţă este
mai

accesibil

măsurătorilor,

manipulărilor

empirice

sau

conceptuale” [1, p. 107].
Fiecare model este o formă simplificată sau miniaturizată a
fenomenelor care nu pot fi observate direct, de aceea proiecţia unui
posibil sistem de relaţii între fenomene, este reprezentat prin
cartografierea/

corespondenţa

dintre

elementele

sistemului

conceptual cercetat Buschkovitsch (1977, p.27) [1, p. 108 ].. În
această ordine de idei, modelul este organizat prin următoarele
componente:
1) concepte (termeni, eventual semne şi simboluri);
2) aserţiuni (axiome sau legi);
3) reguli de transformare (reguli de calcul logic);
4) reguli de corespondenţă, care fac posibilă compararea
rezultatelor unui calcul cu experimentarea modelului.
Proiectarea componenetelor enumerate, prezintă modelul în
structura complexă şi inovativă, iar separarea acestor componente
face imposibilă prezentarea integrală al conceptului și a problemei
șțtiințifice înaintată pentru soluționare.
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Modelul pedagogic „tinde să reproducă” elementele esenţiale
ale fenomenelor şi proceselor originale, naturale sau sociale, studiate
conform obiectivelor specifice şi concrete ale activităţii didactice
respective, îndeplinind o dublă funcţie pedagogică:
-

funcţia de informare iniţială, care declanşează mecanismele
logice şi epistemologice specifice raţionamentului de tip
analogic;

-

funcţia de validare finală a cunoştinţelor dobândite, la
nivelul unor sisteme de referinţă diferite care angajează
resursele

specifice

evaluării

formative,

permanente,

continue.
Vom prezenta această concepţie în continuare, sintetizând
acele raporturi obligatorii a fi respectate în procesul modelizării,
ţinând cont de concluzia avansată: fiecare obiect poate fi modelizat
printr-o infinitate de posibilităţi, după cum acelaşi obiect poate
deveni, la rândul său, model pentru un număr nelimitat de alte
obiecte.
Concepţia oferită de S. Cristea despre modele se bazează pe
modelare şi presupune parcurgerea succesivă a operaţiilor
pedagogice, de la proiectare la evaluare:
•

conceperea modelului la nivel strategic prin trasarea unor
„linii directoare” necesare pentru proiectarea activităţii în
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condiţii optime;
•

obiectivarea modelului într-o formă (materială, figurativă,
simbolică, propoziţională) adecvată sarcinii de instruire
asumată conform programelor şcolare existente;

•

fixarea modelului la nivelul unui sistem referenţial închis care reproduce un număr limitat de caracteristici (funcţii,
structură,însuşiri generale, principii, legităţi) - capabil să
stimuleze raţionamentele analogice care asigură descoperirea
trăsăturilor esenţiale ale fenomenului original studiat la nivelul
unui sistem deschis („capabil oricând să mai evidenţieze o
anumită caracteristică”);

•

operaţionalizarea

modelului

la

nivelul

de

cerinţe

metodologice, specifice capitolului, subcapitolului, grupului
de activităţi didactice (lecţii) sau activităţii didactice (lecţiei)
respective;
•

verificarea eficienţei didactice a modelului activat, prin
intermediul unor exerciţii şi aplicaţii observaţionale sau
experimentale, eficienţă didactică definită prin capacitatea
modelului respectiv de „a fi adecvat temei programate şi de a
reproduce caracteristicile esenţiale ale originalului” [5, p. 312]
Ordinea în care sunt aşezate operaţiile, validează modelul ca

produs, de la proiectarea ideii – la evaluarea eficienţei:
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•

conceperea: trasarea unor „linii directoare”;

•

obiectivarea într-o formă: materială, figurativă, simbolică,
propoziţională;

•

fixarea la nivelul unui sistem referenţial închis, asigurând
dezvoltare la nivelul unui sistem deschis;

•

operaţionalizarea

modelului

la

nivelul

de

cerinţe

metodologice;
•

verificarea eficienţei modelului activat.

O

viziune

diacronică

asupra

întregului

domeniu

al

preocupărilor şi cercetărilor educaţionale aduce în atenţie distincţii
şi clasificări inerente ale modelelor pedagogice, decisive în
fundamentarea sistemelor de referinţă sau ale construcţilor
conceptuale. Taxonomia modelelor definite de S. Cristea este
susținută de patru categorii, care doar le voi enumera
-

modele materiale, pot avea o formă obiectuală, substanţială,
fizică, tehnică; din această categorie fac parte modelele
didactice tip machete sau mulaje, care reproduc, la nivel micro,
trăsăturile esenţiale ale obiectului original studiat;

-

modelele figurative, au o formă grafică, reprezentată prin
diferite

fotografii,

desene,

scheme,

schiţe,

diagrame,

organigrame, care au capacitatea de a reproduce forma
exterioară, structura internă şi relaţiile funcţionale proprii
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obiectului original studiat;
modelele simbolice, au o formă esenţializată, ideală, exprimată
prin formule, ecuaţii, scheme etc.
Modelul ideal – este conceptul despre care savantul il prezintă
ca o formă abstractă, exprimată la nivelul unor teorii sau a unor
concepte fundamentale, care au capacitatea de a defini, analiza
aplica, evalua, relaţiile funcţionale de maximă generalitate existente
la nivelul structurii interne a obiectului original studiat în cadrul unei
anumite paradigme de cercetare ştiinţifică a realităţii [5, pag. 312].
Construcţia unor astfel de tipuri sau modele-ideale, conceptuale este
posibilă la nivelul cercetării pedagogice fundamentale, angajată în
(re)construcţia teoriilor generale ale domeniului din perspectiva
paradigmei curriculumului.
Semnificaţia profilată a modelului conține următoarele
caracteristici:
•

reprezentativitatea - redarea într-o formă concretă a
originalui, chiar şi în absenţa lui din câmpul perceptiv
imediat, fiind un înlocuitor sau un mesager al originalului;

•

subiectivitatea - reprezintă interesele şi punctul de vedere al
autorilor, fiind o proprie interpretare, o proiecţie personală a
autorilor;

•

selectivitatea - nu este deci o reproducere identică, ci o
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interpretare parţială a originalului, în acest sens, unele
atribute ale obiectelor sunt accentuate, altele sunt estompate,
iar altele chiar pot fi omise în întregime;
•

transparenţa - construcţia modelului transmite un mesaj
inteligibil prin sine însuşi, fără prea multe explicaţii;

•

intenţionalitatea - are întotdeauna un scop, o consecinţă
explicită sau doar implicită.

Caracteristicile enumerate fac posibilă definirea statutului
epistemologic al modelelor didactice, în acest caz, modelul fiind “un
instrument eficient pentru configurarea structurilor interacţionale din
perspectiva determinării curriculumului, a elaborării materialelor, a
predării şi a susţinerii activităţilor de formare a personalităţii elevilor
” [8, p. 49] .
Reprezentarea oricărui fenomen sau domeniu într-o formă
simplificată, în orice formă de plan sau schiţă; machetă sau mijloc
de învăţământ; reprezentare logică a teoriei sau paradigmă este
oferită de raţionamentele explicative ale modelizării, recunoscută ca
o realitate incontestabilă (în germană: „modellismus”; în engleză:
„modelisation” sau „modelistics”; în franceză: „modelisation”; în
rusă: „modelirovanie”), în rezultatul căreia este construit modelul,
sursele de constituire fiind, pe de o parte, teoria, pe de alta, practica,
multe modele avansând de la o paradigmă teoretică. [1 p. 172].
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Modelizarea, în procesul de schematizare a unui posibil sistem nou,
păstrează relaţiile originale dintre elemente fără să-i denatureze
identitatea şi configuraţia logică. Logica modelizării pune accentul
pe raporturile pragmatice dintre analog şi original. Un model permite
să se interpreteze un ansamblu de fenomene prin intermediul unei
structuri ce pune în evidenţă principalele elemente şi relaţiile care
există între aceste elemente, asigurând răspunsuri la întrebările de
ce? pentru cine? când? pentru ce?
În rezultat, modelul este un predicat logic cu cel puţin cinci
elemente (x, y, v, t, z), care pot fi reunite în enunţul următor:
• X este modelul originalului Y,
• destinat beneficiarului V,
• valabil pentru intervalul de timp T,
• cu scopul Z
Semnificaţia modelului se raportează întotdeauna la o realitate
care îl precede sau succede. Din acest punct de vedere, viziunea
neopragmatică a lui H. Stachovviak [1 p. 108] reflectă apartenența:
„modelele sunt totdeauna modele ale cuiva sau ceva, reprezentări ale
unor originale, naturale sau artificiale (care, la rândul lor, pot deveni
reprezentări ale altor originale şi aşa mai departe)”.
Relevanța modelului este fundamentată de sistemul relaţiilor ce
reproduc logica internă a sistemului de referinţă. Purtătoarele unor
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semnificaţii explicite, modelele au consecinţe pragmatice: fie că
stimulează o nouă cunoaştere, fie că inspiră o anumită acţiune.
Funcţia sistemului modelat constă în prezentarea caracteristicilor
perceptibile ale obiectului supus investigaţiei, susţine Vl. Pâslaru [12,
p. 45]. Acţiunea de modelizare presupune elaborarea unui sistem
teoretic, care să servească studiului altui sistem mai complex decât cel
modelat , dar analog cu el şi care nu poate fi cercetat în mod direct.
In ceea ce priveşte „arta educaţiei”, Cezar Birzea propune trei
modele de analiză, definitorii pentru organizarea discursului
pedagogic:
1. modelul

tehnologic,

bazat

pe

tehnologia

acţiunii

educaţionale,
2. modelul estetic, bazat pe proiectarea „artistică” a acţiunii
educaţionale,
3. modelul psihologic, bazat pe interacţiunea dintre Educator
şi Educat.
Aceste trei tipuri de modele inspiră tot atâtea forme de
desfăşurare a mesajului educaţional, proiectat într-o manieră diferită
în cazul care pledează pentru integralitatea acţiunii educaţionale,
recuperabilă hermeneutic prin proiecţia relaţiei psihologice dintre
Educator şi Educat. Numeroase exemple de modele elaborate în
lucrările de doctorat, argumentează statutul științific și relevanța în
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cercetările pedagogice, în studiul dat fiind prezentate următoarele:
•

Modelul teoretic al competenţei de comunicare didactică –
Sadovei L. (2008), [13, p. 33]

•

Modelul pedagogic de formare a culturii emoționale a
cadrelor didactice - Cojocaru-Borozan M. (2011), [4, p. 92]

•

Modelul teoretic al toleranţei pedagogice - Țurcan-Balțat L.,
(2015) [15, p. 59]

•

Modelul tehnologic de evaluare prin TIC a competențelor
lingvistice ale studenților - Bulat-Guzun A. [7, p. 98].

•

Model integrat privind implicațiile dimensiunilor studiate în
manifestarea conflictului muncă-familie la angajații din
organizațiile autohtone, Șaitan V. (2020), [14, p. 96].

•

Model teoretic de evaluare a paradigmei actuale a
învăţământului superior European., Parhomenco L. (2020),
[11, p. 183].

•

Modelul pedagogic al managementului eticii în instituţia
școlară, Mihăilescu N. (2021), [9, p. 97].

În concluziile studiului realizat privind relevanța modelului
pedagogic, constatăm, că știinţa educaţiei este o ştiinţă a modelelor.
Educaţia este o acţiune socială, care nu poate fi redată decât printr-o
cunoaştere de tip analogic, precum este modelul. Din acest motiv,
este de la sine înţeles, că educaţia este un sistem de componente, iar
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cunoaşterea ansamblului de elemente, a semnificaţiei globale a
acestora se realizează prin modelizare. Abordată ca „artă și știință a
educației”, Cezar Bîrzea, evidențiază aria largă de utilizare a
modelului în științele pedagogice, care s-a impus ca un instrument
universal şi indispensabil, chiar şi pentru cele mai „nobile” științe.
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