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Key Concepts in Russian Pedagogy 

Aura HAPENCIUC1 

Abstract 
The book Key Concepts in Russian Pedagogy treats the status of pedagogy from a 

historic and epistemological point of view, demonstrating that pedagogy is an autonomous 
science, since it has a specific object of study, a research methodology, it is quantifiable, it 
has a specific language and  implies a classification of the pedagogical sciences. The 
objectives of the study are: to present the evolution of the thoughts on education from a 
historic perspective, to present the pedagogical ideas in an analytical – comparative manner, 
to analyze the articulation of basic pedagogical concepts.The expected results of the research 
are to add value to fundamental concepts subsequent to studying representative specialists 
in Russian pedagogy and certain pedagogical orientations. 

Keywords 
Pedagogie, education, pedagogical sciences, (education sciences), specific study 

object, specific research methodology, specific quantification, the evolution of pedagogy. 

1. Introducere  

Conceptele-cheie ale pedagogiei urmăresc cunoaşterea dimensiunii 
profunde a fenomenelor educative, cunoaştere care se realizează prin operaţii 
de generalizare şi de abstractizare. Putem considera conceptele pedagogice 
fundamentale ceea ce Thomas Kuhn numea “matricea disciplinară” a ştiinţei. 
Aceste concepte au, consideră Sorin Cristea (Sorin Cristea, 2001, 15) o 
anumită stabilitate epistemică, o arie redusă de variabilitate a semnificaţiilor, 
o valoare metodologică ridicată, datorată capacităţii de aplicare în orice 
situaţie educaţională. 

Testul ştiinţificităţiipedagogieiîl reprezintă, prin urmare, “reducerea 
domeniului de cercetare la un obiect epistemic concentrat asupra 
dimensiunilor de maximă abstractizare şi generalizare” (Sorin Cristea, 2007, 
39). Acestea sunt, după acelaşi pedagog, concepte pedagogice fundamentale, care 
asigură baza axiomatică a educaţiei: funcţia de bază/centrală a educaţiei, formarea–
dezvoltarea personalităţii umane; structura de bază a educaţiei, ca o corelaţie între 
educator şi educat; finalităţile educaţiei, ca orientări valorice ale activităţii de 
educaţie angajate la nivel de sistem (ideal, scopuri) şi de proces (obiective); 

                                                 
1 “Stefan cel  Mare” University of Suceava, Romania. 
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conţinuturile generale ale educaţiei, cavaloripedagogice generale, reflectate 
pedagogic la nivel de educaţie: morală; intelectuală/ştiinţifică; aplicativă/ 
tehnologică; estetică; psihofizică; formele generale ale educaţiei, modalităţi de 
realizare ale educaţiei, organizate (educaţie: formală, nonformală) şi spontane 
(educaţie informală); contextul general al educaţiei, ce defineşte cadrul de realizare 
al educaţiei la nivel de: sistem de educaţie, sistem şi proces de învăţământ, 
activităţi. 

Ne propunem, în cele ce urmează, să analizăm felul în care aceste 
concepte se regăsesc în pedagogia rusă, abordând o perspectivă istorică şi 
epistemologică. 

2. Conceptele fundamentale 

Prin capacitatea lor de operaţionalizare, conceptelefundamentale 
sunt aplicabile la orice context, prin urmare şi la pedagogia rusă. De 
asemenea, demersul ştiinţific propriu pedagogiei impune corelarea obiectului 
de studiu cu metodologia şi cu normativitatea.  

 

2.1 Educaţia  

Obiectul de studiu specific pedagogiei este constituit epistemologic la 
nivelul educaţiei. Definirea educaţiei ridică probleme de ordin metodologic şi 
praxiologic, din cauza complexităţii realităţii psihosociale. Pentru a lansa o 
definiţie la nivelul unui concept pedagogic fundamental, studiile de 
epistemologie sugerează două căi de analiză, istorică şi axiomatică.  

Calea de analiză istorică presupune o delimitare a momentelor 
înregistrate în procesul de constituire a pedagogiei ca ştiinţă autonomă. După 
Thomas Kuhn, (Thomas Kuhn, 1999, 58) trei etape istorice marchează 
evoluţia conceptului de educaţie: 

1. Etapa preparadigmatică ţine până în momentul în care pedagogia 
devine domeniu distinct al cunoaşterii.  

2. Etapa paradigmatică, cuprinsă între secolele XVII-XVIII şi prima 
jumătate a secolului XX, este iniţiată de Jan Amos Comenius, ce promovează 
paradigma conformităţii educaţiei cu o naturăperfectă, opera lui Dumnezeu. Aceasta 
este continuată de paradigma conformităţii educaţiei cunatura concretă a celui educat, 
promovată de Jean-Jacques Rousseau, de L.N.Tolstoi şi Ellen Key, de 
curentul Educaţia Nouă, de paradigma care fundamentează teoriile pedagogice pe etică 
(J.F.Herbart), pe antropologie (K.D.Uşinski), psihologie (A.Binet, Meuman, Lay, 
E. Claparede, K. D. Uşinski, L. S. Vâgotski), sociologie (E. Durkheim, A. S. 
Makarenko). 
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3. Etapa postparadigmatică se dezvoltă pe baza consolidării matricei 
disciplinare a pedagogiei prin două modele aflate în opoziţie, modelul 
psihocentrist şi cel sociocentrist. Confruntarea celor două modele generează 
nevoia unei paradigme noi, paradigma curriculumului.  

Analiza istorică nu exclude perspectiva axiomatică. Conform 
Dicţionarului enciclopedic pedagogic (Bim-Bad, 2008, 42), educaţia este “cultivarea 
raţională şi cu un anumit scop a omului, în concordanţă cu specificul 
obiectivelor, al grupurilor şi organizaţiilor în care aceasta se realizează.” 
Dicţionarul de concepte al lui A.M. Novikov consideră că educaţia 
reprezintă dezvoltarea orientării personalităţii - procesul şi rezultatul. (Novikov, 
2011, 26) 

Conform aceluiaşi dicţionar, aspectele educaţiei se determină în 
conformitate cu sistemul de relaţii al omului cu sine însuşi şi cu obiectele / 
subiectele din jur. Sistemul de relaţii umane: 

-cu sine însuşi ca personalitate: relaţia cu sine (identitatea de sine). Relaţia 
cu sine este un termen folosit pentru a desemna specificul relaţiei individului 
cu propriul “eu”. Construirea relaţiei cu sine poate include: stima de sine, 
simpatia, acceptarea de sine, iubirea de sine, sentimentul de atracţie, 
autoaprecierea, încrederea în sine, autoumilirea, autoculpabilizarea, 
nemulţumirea de sine etc. Relaţia omului cu sine reprezintă construcţia de 
bază a personalităţii, oferă o influenţă reglatoare asupra tuturor aspectelor 
legate de comportament, joacă un rol crucial în stabilirea relaţiilor 
interpersonale, în stabilirea şi atingerea obiectivelor, în metodele de formare 
şi de soluţionare a crizelor. Triada personalităţii se formează ca parte a 
identităţii de sine:  

 cu propria conştiinţă (conştiinţa de sine) - educarea conştiinţei de 
sine; 

 cu activitatea sa - educaţia estetică; 

 cu corpul său - educaţia fizică. 
Urmează relaţiile: 

 cu oamenii din jur - educaţia morală; 

 cu societatea ca un întreg, cu statul ca un mecanism de organizare a 
societăţii - educaţie civică; 

 cu producţia (în sensul cel mai larg: atât materială cât şi intelectuală) - 
educaţie pentru muncă; 

 cu natura - educaţia pentru mediu  
Ca socializare relativ controlată, educaţia se deosebeşte de cea 

spontană şi relativ dirijată prin aceea că la baza ei se află acţiunea socială, 
definită de M. Weber ca rezolvare de probleme, orientatăconştient spre 
conduita responsabilă a partenerilor şi presupunând înţelegerea subiectivă a 
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variantelor posibile de comportament a oamenilor cu care aceştia 
interacţionează.  

Educaţia are mai multe sensuri, se specifică în aceeaşi sursă, fiind 
privită ca fenomen social, activitate, proces, valoare, sistem, influenţă, 
interacţiune etc. Numeroşi cercetători definesc educaţia într-o accepţiune 
largă socială, “incluzând în ea acţiunea întregului mediu asupra omului, adică 
identifică educaţia cu socializarea; într-un sens larg pedagogic, fiind 
îndreptată într-un anumit scop, educaţia se realizează prin sistemul 
instituţiilor de învăţământ; în sens restrâns pedagogic, ea devine muncă de 
educaţie, îndreptată spre formarea la elevi a unui sistem determinat de 
calităţi, puncte de vedere, convingeri; într-un sens şi mai îngust, semnifică 
rezolvarea problemelor concrete educative.”  

Educaţia ca proces pedagogic Educaţia are o bază socială, dar şi, 
în mod natural, ştiinţifică. I.M. Secenov (1829-1905), iar apoi I.P. Pavlov 
(1849-1936) au realizat o teorie despre natura reflex-condiţionată a psihicului 
şi a comportării omului.  

I.M.Secenov este un precursor al behaviorismului, întrucât consideră 
că activitateapsihică a omului îşi găseşte expresia în stimulii din exterior. 
Elementul central al activităţii nervoase cerebrale îl constituie reflexul. 
I.M.Secenov defineşte reflexul ca reacţie motorie, determinată de o excitaţie 
dinmediul extern. Punctul său de vedere asociaţionist-materialist se regăseşte 
şi în modul în care tratează gândirea ca un reflex în care veriga finală este 
inhibată. Rolul inhibiţiei este mai bineevidenţiat în procesul educaţiei, în 
condiţiile în care copilul învaţă prin asocierea reflexelor, grupându-şi 
mişcările şi dobândind capacitatea de a le inhiba.  

Anticipări ale behaviorismului se regăsesc şi în întreaga operă 
pavloviană. Psihicul se dezvoltăîn raport cu mediul, care îl condiţionează şi 
împreună cu care formează o perfectă unitate. Oindependenţă sau o 
autonomie a organismului faţă de mediu este de neconceput şi viaţa nu 
estedecât o adaptare continuă a organismului la condiţiile de mediu. Din 
perspectivă educaţională, e important că deprinderile, adică reflexele 
condiţionate, stereotipurile comportamentale se pot forma conştient. Prin 
urmare, din punctul de vedere al fiziologiei, educaţia constă in formarea 
reflexelor condiţionate. 

Totuşi, K.D.Uşinski (1824-1870) a fost printre primii care a scris 
despre reflexele condiţionate, fiind urmat de psihologi şi de pedagogi 
sovietici. Reflexele condiţionate în educaţie, consideră el, sunt reflexe sociale, 
pentru că se dobândesc prin comunicare într-un mediu social, prin acţiunea 
(stimulii) mediului social (familie, profesori, colegi). Psihologul sovietic S.L. 
Rubinştein (1889-1960) a subliniat că socialul acţionează asupra personalităţii 
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prin prisma naturalului, este o cale de dezvoltare, formare a personalităţii sub 
influenţa factorilor mediului înconjurător şi a educaţiei dirijate.  

Studiind formarea funcţiilor psihice de nivel înalt (percepţia, 
memoria, gândirea, vorbirea), L.S.Vîgotski (1896-1934) şi urmaşii săi au creat 
teoria dezvoltării personalităţii, numită în psihologie şcoala cultural-istorică. 
Potrivit concepţiei cultural-istorice a lui L.S. Vîgotski, procesul educaţiei se 
desfăşoară ca proces de acumulare, amplificare a informaţiunilor psihice ale 
personalităţii în cadrul interacţiunii cu mediul, sub conducerea şi cu ajutorul 
adultului. Teza lui L.S.Vîgotski, foarte cunoscută, afirmă că învăţareaatrage 
după sine dezvoltarea. Aceasta ţine de procesul de educaţie. Teoria lui 
L.S.Vîgotski ajută, şi ea, la înţelegerea mecanismului psihologic al procesului 
de educaţie.  

Începând cu secolul XX, pedagogia şi psihologia înţeleg procesul de 
educaţie ca pe o interacţiune a educatorului şi a educatului. Procesul de 
educaţie, din punct de vedere pedagogic, este o activitate organizată, 
îndreptată într-o anumită direcţie de formare şi de dezvoltare a omului, care 
se caracterizează prin interacţiunea educatorilor şi educaţilor şi care se 
realizează în cadrul sistemului pedagogic.  

Structura sistemului pedagogic este alcătuită din componente în care se 
oglindesc categoriile de bază ale pedagogiei, inclusiv teoriile educaţiei, şi 
anume: scopul educaţiei, conţinutul, metodele, mijloacele, formele educaţiei. 
Componentele structurale ale sistemului pedagogic şi legăturile lor 
funcţionale sunt descrise de T. Ilina, N. Kuzmina, V.P. Bespaliko, V.P. 
Simonov.  

Procesul pedagogic şi sistemul pedagogic fac un tot întrucât procesele 
reprezintă însuşirea sistemelor. Se poate spune că procesele pedagogice 
reprezintă schimbarea succesivă, coerentă, logică a sistemului pedagogic.  

La începutul secolului al XX-lea, pedagogia mondială şi cea rusă au 
fost influenţate de reprezentanţii pedocentrismului, ai educaţiei libere - John 
Dewey, V.Lay, M.Montessori şi de pedagogia Waldorf a lui L.Steiner etc. 
Aceste orientări au adus o viziune nouă asupra educaţiei, din perspectiva 
direcţiei umaniste. În a doua jumătate a secolului XX pedagogia umanistă este 
sprijinită de psihologia umanistă a lui C.Rogers, dar şi de tendinţa generală 
mondială de aspiraţie şi aderenţă la valorile umanismului, ale democraţiei, ale 
societăţii civile.  

Trecerea spre paradigma nouă a educaţiei, pedagogia umanistă, s-a 
realizat la mijlocul anilor optzeci prin pedagogii adunaţi în jurul Ziarului 
învăţătorului (Учительскаягазета), numiţi novatori. Esenţa concepţiei umaniste 
constă în faptul că elevul constituie valoarea supremă şi se plasează în centrul 
procesului de educaţie.Schimbarea concepţiei oficiale despre educaţie a fost 
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determinată de factori social-economici, politici, istorico-culturali, 
psihologici şi pedagogici. 

Formarea şi dezvoltarea  

Educaţia include, ca principalele subsisteme, activitatea de instruire şi 
de formare profesională. Formarea şi dezvoltarea reprezintă funcţia 
centrală a educaţiei. Sublinierea legăturii dintre cele două concepte este una 
dintre problemele de bază ale psihologiei pedagogice, conform căreia 
formarea nu este doar condiţie, dar şi bază şi mijloc al dezvoltării omului. 
Conform lui L.S.Vîgotski şi B.G. Ananiev, singură dezvoltarea este o mişcare 
progresivă complicată involutivă-evolutivă, în cursul căreia au loc schimbări 
progresive şi regresive intelectuale, personale, comportamentale, în activitate. 
Caracteristicile generale ale dezvoltării sunt, după L.I.Anţîferova, 
ireversibilitatea, progresul / regresul, lipsa de uniformitate, păstrarea 
precedentului în nou, legătura dintre schimbare şi conservare. Punctul de 
vedere al lui L.S.Vîgotski, împărtăşit de urmaşii săi, este că formarea şi 
dezvoltarea joacă un rol determinant în evoluţia psihică a copilului. Astfel, în 
spiritul constructivismului sociocultural, promovat de L.S.Vîgotski, 
“formarea merge înaintea dezvoltării, impulsionând-o şi cauzând o formaţie 
nouă”. Formarea şi dezvoltarea se află în interdependenţă. În plus, fapt 
foarte important în plan pedagogic, formarea, precedând dezvoltarea, o 
stimulează şi, în acelaşi timp, ea însăşi se bazează pe dezvoltarea actuală. 

2.3 Conţinutul educaţiei 

În ceea ce priveşte conţinutul educaţiei, unii cercetători delimitează 
educaţia intelectuală, educaţia pentru muncă şi educaţia fizică; alţii fac 
trimitere la educaţia morală, educaţia pentru muncă, educaţia estetică, 
educaţia fizică; mai nou, unii autori adaugă educaţia juridică, educaţia sexuală, 
de gen-rol, educaţia economică, educaţia ecologică. (Bim-Bad, 2008, 42)  

Conform unei abordări mai recente, în anii 90, în pedagogia rusă 
conţinutul educaţiei include elementele culturii personalităţii. Astfel, cultura 
personalităţii poate fi definită ca sistemde norme, convingeri, valori, stil de 
viaţă, comportament (O.S.Gazman), care asigură autodefinirea omului ca 
subiect al propriei sale vieţi. Se consideră că educaţia e direcţionată spre 
formarea culturii de bază a societăţii, care poate fi definită ca un sistem de 
norme, convingeri, valori, stiluri de viaţă, comportamente. Cultura de bază a 
personalităţii, afirmă O.S.Gazman, este fundament pentru definirea şi 
descrierea conţinutului educaţiei. Ea include totalitatea “culturilor” şi anume: 
cultura vieţii, a autodeterminării instructive şi profesionale, cultura politică şi 
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juridică, cultura economică şi pentru muncă; cultura intelectuală, morală, 
artistică, fizică; cultura relaţiilor din familie şi a comunicării.  

N.E.Sciurkova consideră raporturile valorice conţinuturi ale 
procesului de educaţie. Atitudinile faţă de valori devin conţinut al educaţiei 
pentru că se conservă. Sensul acestei abordări constă în faptul că relaţiile 
valorice, pe care autorul le numeşte relaţiile personalităţii cu cele mai 
importante fenomene pentru viaţă, constituie conţinutul educaţiei. Valorile 
educaţiei sunt obiecte, fenomene, idei abstracte care întruchipează idealuri 
generale şi devin norme. N.E.Sciurkova propune cinci tipuri de relaţii 
valorice fundamentale: cu omul, cu viaţa, cu societatea, cu munca, cu natura. 
În conţinutul educaţiei nu poate fi inclusă întreaga infinitate de atitudini faţă 
de lume. In plus, atitudinile sunt individuale, dinamice, specifice pentru 
vârsta, genul, apartenenţa socială a subiectului, nuanţate de particularităţile 
social-istorice. Prin urmare, conţinutul educaţiei va include atitudini selective, 
capabile de a se autoconserva în condiţiile unor transformări şi cataclisme 
sociale, drept temeiuri ale unei vieţi demne a omului.  

K.Uşinski a înţeles însemnătatea muncii în dezvoltarea psihică, 
intelectuală şi morală a omului. El a scris că munca este o activitate liberă şi 
în acord cu morala creştină aomului care îl duce la atingerea ţelului omenesc 
în viaţă. (K.Uşinski, 1988, 11)  

2.4 Contextul de realizare 

Contextul de realizare a educaţiei cuprinde: sistemul de educaţie, 
sistemul de învăţământ, procesul de învăţământ, activităţile concrete. 
Sistemul de învăţământ reprezintă, potrivit Noul dicţionar psihologo-pedagogic 
(Е.С. Рапацевич, 2010, 702) totalitatea unor elemente interdependente: 
programe de formare succesive şi standarde de formare de stat de diverse 
niveluri şi orientări; reţele formate din instituţii de formare, indiferent de 
tipurile lor; organe de conducere a învăţământului şi organizaţiile şi 
instituţiile care se află sub jurisdicţia lor.  

B.S.Gerşunski propune un model de reprezentare al sistemul de 
învăţământ printr-o matrice bidimensională. Axa verticală a matricei 
semnifică nivelul, iar cea orizontală profilul învăţământului (axele sunt 
adimensionale pentru că atât nivelul învăţământului cât şi profilul sunt 
nelimitate). Conform dicţionarului menţionat, un asemenea sistem constă 
din următoarele componente interdependente: scopurile activităţii instructiv 
educative şi de formare; conţinuturi, stabilite în planurile de învăţământ, 
programe, manuale, programe pe calculator etc.; metodele de predare, de 
educaţie şi dezvoltare; mijloacele utilizate în procesul de învăţământ; forme 
de organizare. Pentru fiecare nivel şi profil de învăţământ există câte un 
sistem de instruire şi educaţie specific.  
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Alături de conceptul de sistem de instruire şi educaţie se utilizează des cel 
de sistem pedagogic, mai ales cu referire la sistemele unor pedagogi 
importanţi: K.D.Uşinski, A.S.Makarenko, V.A. Suhomlinski, V.F.Şatalova. 
După părerea lui B.S.Gerşunski, este mai adecvată apelarea la conceptul larg 
de sistem pedagogicpentruactivitatatea ştiinţifico-pedagogică şi administrativă în 
condiţii corespunzătoare sociale.  

3. Metodologia de cercetare 

Metodologia de cercetare specifică a domeniului pedagogiei 
valorifică, consideră Sorin Cristea, (Cristea, Sorin, 2007, 39) mai multe căi de 
analiză a educaţiei şi instruirii:  

a) istorică (genetica noţiunilor), axiomatică (logistica judecăţilor şi 
raţionamentelor care asigură substanţa şi evoluţia cunoaşterii pedagogice);  

b) obiectivă, ca fapt social extern, existent independent de formele sale 
individuale, subiectivă, ca fapt social interiorizat, aprofundat prin intermediul 
unor modele conceptuale/ideal-tipuri;  

c) sincronică, exprimând aspectul static al ştiinţei diacronică, exprimând 
tot ceea ce are legătură cu evoluţiile domeniului; 

d) funcţional-structurală, valorificând conceptul de funcţie, esenţial în 
ştiinţele sociale care menţine continuă structura unui întreg. 

Dintre metodele de cercetare utilizate în pedagogie, (empirice, 
teoretice, comparativ-istorice, după V.S.Kukusin, p. 159) un loc aparte îl au 
cele comparativ-istorice, utilizate în cercetarea noastră. G.A.Pobedonosţev 
(1827-1907), în trecut, şi Iu.K.Babanski (1927-1987), mai aproape de noi, 
consideră că această metodă dă posibilitatea evitării greşelilor şi perfecţionării 
ulterioare a conţinutului, formelor şi metodelor cercetării dacă cercetătorul 
va respecta următoarele condiţii: abordarea corectă şi obiectivă a 
fenomenului; analiza din multiple perspective a factorilor care ar putea să 
determine modificări; alegerea din multitudinea de factori, pe baza evaluării 
comparative, a celor dominanţi şi importanţi; studierea nu numai a factorilor 
care vizează o anumită direcţie, dar şi a condiţiilor în care au acţionat; 
monitorizarea duratei acţiunii unora sau altora dintre factorii dominanţi şi 
stabilirea motivelor scăderii sau creşterii rolurilor lor; studierea nu numai a 
factorilor şi condiţiilor care au influenţat obiectul, dar şi a evoluţiei 
obiectului, adică scoaterea la iveală a deviaţiilor din trecut care pot să-i 
schimbe “perceptibilitatea” în condiţii identice; demonstrarea tendinţei de 
schimbare nu numai a caracteristicilor studiate în întregime, dar şi a 
elementelor structurale pentru a şti care dintre ele a determinat tendinţa 
generală de schimbare în mai mare măsură.   
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4. Normativitatea 

Normativitatea specifică pedagogiei implică ansamblul conexiunilor cu 
caracter obiectiv, general, esenţial, necesar, care reglementează activitatea de 
educaţie. Ea este exprimată prin axiome, legi, principii, reguli etc. care vizează 
proiectarea, realizarea şi dezvoltarea educaţiei/instruirii. 

V.V.Voronov (2010, 89) realizează o clasificare a legităţilor 
procesului de educaţie: legea corespondenţei educaţiei cu necesităţile 
societăţii, legea unităţii între scopuri, conţinuturi, metode ale educaţiei, legea 
unităţii învăţării, educaţiei şi dezvoltării personalităţii, legea educaţiei în 
activitate, legea activizării educatului, legea unităţii între educaţie şi 
comunicare, legea educării în colectiv, legea dependenţei educaţiei de 
particularităţile de vârstă şi individuale ale educaţiei.  

Legea activizării educatului în procesul de învăţământ subliniază că omul 
se formează în activitate ca personalitate atunci când se comportă ca o fiinţă 
activă, independentă, care înţelege treptat problemele vârstei sale, nevoile, şi 
modalitatea de a le atinge. Pe această lege se bazează teoriile activităţii de 
învăţare ale lui P.A.Galperin (1902-1988) şi V.V. Davîdov (1930-1998).  

Legea educării în colectiv e legată de cea anterioară. Educarea în colectiv 
este unul dintre principiile de bază ale pedagogiei în perioada sovietică. 
Influenţa colectivului asupra membrilor, responsabilizarea prin munca în 
colectiv, lucrul în organizaţii, atmosfera psihologică, tradiţiile colectivului 
sunt doar câteva dintre ideile despre teoria colectivului şi a educaţiei în el a 
lui A.S. Makarenko şi a urmaşilor săi.  

Sistemul principiilor educaţiei s-a schimbat în ultima perioadă în 
Rusia sub influenţa noii paradigme a educaţiei umaniste, cu particularităţi 
deosebite în Rusia. Premisele dezvoltării pedagogiei umaniste în Rusia se 
găsesc în teoriile clasice ale pedagogilor din epoca veche, ale lui Comenius, 
Pestalozzi, K.D. Uşinski. În al doilea rând, ele se găsesc în lucrările 
pedagogilor ruşi din prima parte a secolului XX ca: K.N. Venţel (1857-1947), 
S.T. Şaţki, A.S.Makarenko, iar mai târziu V.A. Suhomlinski. În al treilea rând, 
pedagogia umanistă a fost influenţată de pedagogii sovietici, numiţi novatori în 
anii optzeci, a căror poziţie a primit denumirea de “pedagogia conlucrării”.  

În acord cu principiile umaniste, educaţia trebuie să se îndrepte spre 
dezvoltarea personalităţii creative, a individualităţii în procesul activităţii 
educabililor pentru însuşirea culturii, pe baza particularităţilor individuale şi 
de vârstă. În primul rând, procesul de educaţie este orientat spre formarea în 
conştiinţa şi în comportarea tinerilor a normelor sociale ca valori. Astăzi 
mulţi pedagogi numesc aceasta pedagogia autoritară. O a doua variantă de 
tratare a principiilor educaţiei afirmă că educaţia are ca scop autodezvoltarea, 
autodeterminarea, autonomia personalităţii faţă de societate, cu sublinierea 
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libertăţii personalităţii. Această concepţie s-a numit cu un secol în urmă 
pedocentrism şi are un istoric în Rusia, oglindindu-se în documente oficiale 
(Legea Federaţiei Ruse Despre învăţământ), în literatura pedagogică 
(publicaţiile din ziarele Învăţământul public, Tehnologii şcolare), în practică (şcoala 
autodeterminării a lui A. Tubeliskoi). A treia variantă de sisteme de principii 
defineşte educaţia prin îmbinarea celor două orientări, prin armonizarea 
dezvoltării libere a personalităţii, a dreptului ei la autodeterminare cu 
supunerea omului normelor şi necesităţilor societăţii. O asemenea educaţie se 
numeşteumanistă. Principiile educaţiei enumerate sunt formulate pe baza 
analizei experienţei istorice, a practicii educaţiei, pe baza unei înţelegeri 
moderne a conceptului de educaţie, în lumina tendinţelor dezvoltării sociale.  

V.V. Voronov (Кrivşenko, 2010, 96) clasifică principiile în trei grupe. 
Principiile primei grupe sunt orientate pe scop şi pe conţinut. Acestea sunt: 
principiul dezvoltării personalităţii pe baza orientării umaniste a educaţiei; principiul 
orientării educaţiei spre însuşirea culturii, spre valorile societăţii, spre norme de 
comportare; principiul legăturii dintre educaţie, viaţă şi muncă.  

Grupa a doua e alcătuită din principii pedagogice propriu-zise sau 
metodice, tehnologice: principiul educaţiei în activitate; principiul educaţiei cu 
sprijinul pe atitudinea, spiritul activ al personalităţii; principiul educaţiei în colectiv şi 
pentru colectiv; principiul îmbinării conducerii pedagogice cu iniţiativa educaţilor; principiul 
respectului faţă de educat în combinaţie cu exigenţa faţă de el; principiul educaţiei care ia 
în considerare calităţile umane. Grupa a treia o constituie principiile sociopsihologice: 
principiul luării în considerare a particularităţilor de vârstă şi individuale; 
principiul unităţii cerinţelor, exigenţelor (şcolii, familiei şi societăţii).  

Principiul dezvoltării personalităţii pe baza orientării umaniste a educaţiei 
porneşte de la ideea că omul este valoarea de bază, principală a educaţiei. Nu 
întâmplător între disciplinele pedagogice a apărut o ramură numită de către 
K.D.Uşinski antropologie pedagogică iar principiul antropologic este fundamentat 
ca principiu metodologic al pedagogiei. Încă L.S.Vîgotski a demonstrat că 
învăţarea, la fel ca şi educaţia, atrage după sine dezvoltarea. Principiul 
orientării educaţiei pe însuşirea culturii, pe valorile societăţii, pe normele de 
comportare reprezintă o interpretare mai dezvoltată a tezei “învăţarea atrage 
după sine dezvoltarea”.  

O a doua faţetă a acestui principiu este “unitatea dintre educaţie şi 
cultură”. Despre această legătură au scris deja: K.D.Uşinski, A.S.Makarenko, 
pedagogul rus S.I. Gessen (1887-1950), care a scris în emigraţie în Polonia în 
anii 20-30: “Personalitatea se realizează numai prin munca asupra 
problemelor suprapersonale. Ea se construieşte numai prin creaţie, spirit 
creator orientat spre scopuri suprapersonale ale ştiinţei, artei, dreptului, 
religiei, economiei şi se măsoară prin cumulul lucrurilor create de om în 
realizarea acestor deziderate culturale.” (Ghessen, 1995, 73)  
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Despre aceeaşi idee şi în aceeaşi perioadă a scris un alt pedagog din 
diaspora rusă, V.V.Zenikovski (1881-1962), dar a făcut-o dintr-o perspectivă 
creştină: “Personalitatea nu poate fi absolutizată, ea nu se dezvoltă din sine, 
dar capătă consistenţă, conţinut prin comunicarea cu lumea valorilor, într-o 
experienţă socială vie, prin raportarea la divinitate.” El demonstrează că 
originalitatea şi unicitatea personalităţii nu se află în “nucleul biologic şi 
metafizic”, ci “numai în comunicare reciprocă vie şi reală cu oamenii, cu 
lumea valorilor, cu Dumnezeu. Personalitatea nu este închisă în ea metafizic 
şi etic, intră în sistemul lumii, este îmbinată cu principii înalte care se află 
deasupra lumii. Nu trebuie considerat că personalitatea este principiul ultim 
şi suprem al pedagogiei, chiar dacă dezvoltarea personalităţii este problema 
esenţială a educaţiei, dar sensul, scopurile şi condiţiile acestei dezvoltări ale 
personalităţii pot fi privite numai în sistemul concepţiei unitare despre 
lume.” (Zenikovskii, 1996, 15)  

5. Concluzii 

Maturizarea epistemică a pedagogiei poate fi demonstrată prin 
evidenţierea obiectului de studiu, a metodologiei şi a normativităţii specifice, care 
probează calitatea pedagogiei de ştiinţă de bază a educaţiei..  
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