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Rezumat: Sarcina asumată în acest articol este de a analiza principalele direcţii ale tematicii cercetărilor ştiinţifice
în vederea obţinerii gradului ştiinţific de doctor în domeniul pedagogiei din Republica Moldova în ultimii 10 ani (2005–
2015) şi a constata principalele probleme pentru care sunt necesare anumite soluţii, mai adecvate decât cele existente
la momentul actual. De asemenea, se proiectează unele contribuţii la explicitarea sensurilor procesului de cercetare
ştiinţifică şi ale componentelor sale intrinseci.
Cuvinte-cheie: cercetare ştiinţifică pedagogică, construirea cunoaşterii, tema tezei de doctorat, formularea temei,
demers ştiinţific, doctorand cercetător, învăţământ formativ, domenii /direcţii/ de cercetare ştiinţifică, interes investigativ, atitudine intelectuală, postmodernism.

Cercetarea pedagogică este considerată astăzi, generic, strategie de reglare şi autoreglare permanentă a
sistemului şi procesului de învăţământ, strategie care
contribuie substanţial la rezolvarea marilor probleme
ale educaţiei [2, p.13].
Ştiinţa educaţiei se afirmă tot mai mult ca ştiinţă
integrativă şi îşi exercită acest caracter integrativ la nivel pragmatic. De asemenea, tot mai activ se produce
reconsiderarea constructivistă a cercetării, caracteristica principală a constructivismului fiind centrarea
pe subiectul care învaţă, respectiv, pe activitatea sa
de construire a cunoaşterii, accentul punându-se pe
construirea individuală a cunoaşterii. Or, construcţia
cunoaşterii înseamnă că subiectul se informează, caută, selectează, tratează critic informaţiile, reformulează, analizează, compară, clasifică, evaluează, formulează ipoteze, le testează, experimentează, desprinde
concluzii, face generalizări etc. Altfel spus, subiectul
îşi personalizează metodele de lucru şi îşi construieşte
strategii de acţiune adaptate propriei formări şi propriei personalităţi [2, p. 55].
Specificul cercetării pedagogice constă în faptul că
aceasta trebuie să aibă un caracter prospectiv, adică să
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vizeze dezvoltarea personalităţii elevului din perspectiva cerinţelor dezvoltării sociale, să proiecteze tipul
de personalitate necesar în viaţă şi, de asemenea, trebuie să fie continuu ameliorativă, adică trebuie să ducă,
prin intervenţiile sale modelatoare, la sporirea eficienţei actului pedagogic concret [4, p.62].
O cercetare pedagogică presupune cunoaşterea
exactă, riguroasă şi demonstrabilă, a unor date cu valoare de adevăruri obiective despre realitatea educaţională. Aceasta va exprima într-o formă clară, coerentă
şi inteligibilă realitatea fizică şi obiectivă a educaţiei,
dar, în egală măsură, şi realitatea subiectivă a fiinţei
umane [Apud 4, p. 44]. Totodată, ea presupune un
produs intelectual prin descoperirea semnificaţiilor
educaţiei şi cunoaşterea acestora, este un produs al
raţiunii cunoscătoare, al intelectului şi răspunde unor
nevoi intelectuale.
În limbajul pedagogic elevat există noţiunea de
temă a unei cercetări care reprezintă linia directoare
a investigaţiei ce urmează a fi realizată. Fixarea pe o
anumită temă de cercetare ştiinţifică reprezintă o adevărată provocare pe care obiectul îl produce în raport
cu cercetătorul. Alegerea temei răspunde intereselor
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motivaţionale ale lui, care sunt caracteristice pentru
tipul psihologic de cercetător. Alegerea temei este precedată cu mult timp înainte de alegerea unui domeniu
de cunoaştere ştiinţifică în care se formează doctorandul cercetător [3, p. 217].
O dificultate frecventă în desemnarea unui domeniu de cercetare este formularea temei. Aceasta este condiţia de bază pentru ca să fie formulate
răspunsuri adecvate la problemele apărute în procesul
educaţional. Alegerea temei este pusă sub condiţiile
conciziei, preciziei, onestităţii [7, p. 217]. De asemenea,
cuvintele-cheie din problema abordată permit regăsirea acesteia în conţinut. Prin temă este deja semnalată contribuţia personală a autorului [5, p. 111]. Un
subiect bine formulat conţine nu mai mult de 12-15
cuvinte. Ca sens, tema nu trebuie să fie nici prea largă,
nici prea îngustă în raport cu conţinutul cercetării.
Însă o temă, după cum am menţionat, nu apare
întâmplător. Există ceva care se află la originea ei, ceva
care o pregăteşte şi o anunţă. Tema vine fie dintr-o reevaluare a cunoştinţelor, fie dintr-o experienţă anume,
fiind inteligibil legată de acestea. Alegerea temei de
cercetare pedagogică presupune o anumită atitudine
intelectuală, un anumit fel de a gândi sau de a căuta o
anumită direcţie de cunoaştere ştiinţifică. Un subiect
teoretic de cercetare este o componentă a problematicii pedagogice care solicită rezolvări mai mult sau mai
puţin urgente. Problema teoretico-practică a cercetării
ştiinţifice în pedagogice se supune continuu mobilităţii, generând mai multe soluţii care, la rândul lor, atrag
atenţia asupra problemei adevărate.
Alegerea temei de cercetare pedagogică este o
importantă etapă pregătitoare ce precede cercetarea
ca atare şi un important moment psihologic pentru
doctorandul care se angajează pe drumul descoperirii, demonstrării şi cunoaşterii ştiinţifice. Formularea
temei ilustrează o atitudine intelectuală care ţine de
personalitatea cercetătorului ca intenţie a cunoaşterii.
Alegerea şi urmărirea subiectului cercetării ştiinţifice
sunt, prin urmare, interioare persoanei cercetătorului
şi rezultă dintr-o „tensiune a interogaţiilor” acestuia,
care-l îndeamnă să caute un răspuns la propriile sale
frământări sau îndoieli intelectuale.
Formularea temei de cercetare este un fel de „preorganizare” mintală în plan teoretic a unui proiect viitor, fiind cuprinsă în experienţa doctorandului cercetător, în faptele de observaţie anterioare ale acestuia.
Uneori formularea temei apare ca o surpriză, un fel
de intelligenti pauca la care, aparent, cercetătorul poate
că nici nu s-a gândit. Tema de cercetare este un aspect „exterior” al procesului de cunoaştere ştiinţifică.
Ceea ce se urmăreşte de fapt este aspectul „interior” şi
anume adevărul ştiinţific pe care-l oferă descoperirea.

Rezultă de aici că alegerea temei de cercetare este de
fapt o acţiune care caută să descopere, în act, adevărul
[3, p. 232]. Descoperirea în investigația ştiinţifică, la
rândul ei, trebuie să răspundă la întrebarea la ce servesc rezultatele ştiinţifice date şi care este semnificaţia
descoperirii ştiinţifice respective.
În sfera alegerii temei de cercetare se situează şi
imaginaţia creatoare a cercetătorului care se prezintă
ca un symbolon ce desemnează obiectul cercetat. Ea
este o reprezentare şi o căutare, oferind posibilitatea
diverselor combinaţii şi recombinaţii în scopul realizării unei variante prezumtive de la care pleacă activitatea de cercetare. Imaginaţia ştiinţifică creatoare se
caracterizează prin următoarele trăsături: originalitate, independenţa spiritului, stăpânirea prejudecăţilor,
capacitatea de a-şi reprezenta anticipativ intuiţia [3,
p. 237]. Acestea reprezintă puterea de a gândi original,
creator; iniţiativa şi bogăţia de resurse; capacitatea de
a formula o idee conştientă în legătură cu ceva neobservat din realitatea pedagogică şi care necesită putere de pătrundere, discernământ şi forţă de precizie,
de previziune, pentru a decela ceea ce este important
într-un moment în care această importanţă nu este
încă evidentă. Intuiţia este „scânteia” care stă la baza
tuturor fenomenelor originale, inventive, ingenioase.
Alegerea unei teme adecvate invită la reflecţie,
când cercetătorul anticipează cercetarea sa, proiectându-şi o anumită activitate ştiinţifică. Este momentul
„fixării” unui reper sigur şi de cântărire a viitoarelor
rezultate. Este un „dialog” între autor şi subiectul cercetării sale. În felul acesta, cercetătorul intuieşte valoarea de adevăr a viitoarei sale cercetări prin importanţa teoretică pe care o va conferi investigaţiei şi prin
importanţa beneficiilor oferite domeniului.
Fascinaţia unei teme bune conferă viitoarei teze
un context de reuşită investigaţională. Din acest motiv, tema nu este o iluzie, ci o realitate. Tensiunea cercetării, a căutării, descoperirii şi cunoaşterii se degajă
deja dintr-o temă formulată bine. Patternul tematic al
cercetării reprezintă, evident, coordonata de bază a
unui posibil demers investigaţional, el este cosubstanţial acestuia. Astăzi este acceptat ca doctorandul cercetător să modeleze un fond de idei pedagogice, eminamente raţional, excluzând nesemnificativul pentru
imaginea generală a demersului pedagogic.
Tema cercetării ştiinţifice în pedagogie trebuie să
includă intrinsec obiectul cercetării, care este tematizat de intelectul cunoscător în vederea includerii sale
în sfera gândirii ştiinţifice. Obiectul este teoretizat de
către intelect şi convertit în concept [Apud 3, p. 268].
Punctul de plecare în analiza tematicii tezelor de
doctorat în pedagogie din Republica Moldova îl constituie o accepţie comună a temei ca instrument ce
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serveşte cercetării şi care influenţează rezultatul, înlesnind, în acelaşi rând, drumul către rezultatul respectiv.
Această situaţie este datorată caracteristicii fundamentale a „dominaţiei” cognitive a demersului ştiinţific,
cu funcţia lui cognitivă de eficienţă şi de valorizare
în vederea obţinerii consensului din partea comunităţii ştiinţifice pedagogice. Dată fiind această stare de
lucruri, cercetarea ştiinţifică îşi justifică calitatea de
adjuvant al procesului educaţional, fiind concepută ca
o activitate ce înlesneşte drumul spre cunoaştere. Şirul
temelor de cercetare ştiinţifică se constituie dintr-o
succesiune de concepte repetabile în formulă asimetrică, precum sunt cele de evaluare, comunicare, cultură, eficientizare, creativitate, competenţă, curriculum
etc.
Plecând de la această consideraţie şi de la un punct
de vedere critic asupra tematicii abordate pe parcursul
ultimilor ani, putem obţine o privire de ansamblu asupra domeniilor de interes investigaţional.
În multe cazuri, doctorandul cercetător, de orice
formaţie, adoptă o viziune absolut tradiţională, de sorginte redundantă, în special în cazul formulelor tematice de tipul celor de mai jos:
(a) Fundamente teoretice şi metodologice, cu următoarele variaţii: ale reformei manageriale în învăţământ; ale managementului resurselor umane în învăţământul preuniversitar; ale semnificaţiei caracteristicilor
morfologice în sportul de performanţă; ale formării
competenţei de autonomie educaţională a profesorului
etc.;
(b) Teoria şi metodologia, cu următoarele variaţii: transferului inovaţional în învăţământul superior;
dezvoltării culturii emoţionale a cadrelor didactice;
educaţiei de gen; capacităţilor creative la liceeni; evaluării curriculumului şcolar proiectat etc.;
(c) Fundamente, cu următoarele variaţii: etnopedagogice ale dezvoltării capacităţilor creative la studenţi; de formare a dirigintelui ca manager al actului
educativ; ale formării iniţiale a profesorilor de informatică etc.
Dorindu-şi, la origine, o abordare capabilă să organizeze în mod riguros domeniul pedagogic, doctorandul, în alegerea temei de cercetare, alunecă finalmente spre o constatare tematică, în loc să urmărească
o dinamică, o evoluţie, o schimbare, o revigorare etc.
Această alunecare duce, în cele din urmă, la o substituţie de elemente. Noţiuni ca: corelarea activităţilor
de învăţare, modalităţi de predare-asimilare, corelaţia
optimală între intuitiv şi logic etc., selectate pentru o
axiomatică al cărei rost este de a ordona, se substituie
unor constatări concrete prin desemnarea contextului
de tipul: la evaluarea temei, a operei epice etc. Singura
posibilitate care rămâne este aceea a medierii între o
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simplă constatare şi o constatare problematizată, cum
ar fi, bunăoară, Formarea conduitei civice la adolescenţi
în condiţiile democratizării societăţii. Adevărata cauză
a acestei situaţii este imposibilitatea de a pune în acord
neregularitatea relaţională dintre componentele tematice cu regularitatea şi coerenţa raporturilor ce definesc formularea temei din perspectiva importanţei
acesteia pentru sistemul educaţional real.
Trebuie să ţinem seama de faptul că anume aceste
chestiuni constituie garanţii de progres. De exemplu,
tematica privind formarea /dezvoltarea/ competenţelor este destul de frecventă, cercetătorii propunânduşi un spectru larg de analiză: competenţele de audiere în procesul învăţării limbii române; competenţa de
autonomie educaţională a profesorului; competenţa de
comunicare într-o limbă străină, competenţele antreprenoriale la elevi etc. În acelaşi spirit, potenţa redusă
de a alege elementele tematice adecvate, generează,
în anumite cazuri, mai multă „umbră” decât claritate.
Absolutizate, aceste elemente pot repera un demers
mai mult formal, reducționist prin excelenţă. Ezitând
într-o alegere tematică, doctorandul cercetător, până
la urmă, tranşează net într-o formulă sau prea concisă,
sau prea extinsă, cum ar fi următoarele: Metodologia
elaborării manualului şcolar /Tehnologii didactice de
analiză interpretativă a imaginii muzicale în procesul
formării pianistice a profesorului de muzică/. Privind
din acest unghi, telos-ul tematic se dovedeşte a fi în
bună parte o proiecţie nereuşită, fiind separat de necesitatea bazată pe realitatea pedagogică în care trebuie
să se integreze.
Abordând analitic raporturile dintre elementele tematice, trebuie să menţionăm că ele diferă prin
componenta complexă a raporturilor existente. Cercetătorii care sunt ghidaţi de dorinţa rigorii îşi elaborează tematic direcţia cercetării după unele norme de
ordine, însă deseori se expun pericolului de concretizare excesivă, accentuând, astfel, contactul cu realitatea pedagogică. De exemplu: Integrarea tehnologiilor
educaţionale moderne în clasele primare – o condiţie de
dezvoltare şi formare a personalităţii elevului de vârstă
şcolară mică; Metodologia dezvoltării creativităţii artistice la studenţi prin studierea şi aplicarea elementelor limbajului plastic în cadrul cursului de artă textilă;
Formarea motivaţiei la însuşirea limbajului medical de
către studenţii alolingvi în contextul curriculumului la
limba română pentru învăţământul universitar.
Cele menţionate mai sus nu sunt decât distincţii
relative care depind de punctul de vedere ales pentru
examinarea fenomenului de cercetare ştiinţifică la nivel de doctoranzi în pedagogie. Reluarea cuvintelorcheie apare ca o necesitate de a postula o reprezentare
adecvată, conform orientărilor de actualitate în ştiinţa
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pedagogică. Dificultatea de alegere provine din faptul
că limitele tematice sunt mereu foarte labile, deoarece
cercetătorul de fiecare dată are de-a face simultan cu
mai multe „solicitări” venite dinspre praxis, cum ar fi,
de exemplu, în următoarele cazuri: Proiectarea curriculumului de consiliere şcolară; Formarea la liceeni a
capacităţilor creatoare în procesul instruirii problematizate; Principii şi criterii de evaluare a competenţelor
profesionale ale învăţătorilor debutanţi etc.
Tendinţa de conceptualizare în cercetare se manifestă printr-o atitudine prescriptivă care se situează
sub forma unei nominalizări directe: Conceptualizarea evaluării competenţelor comunicative şi literare ale
elevilor; Conceptualizarea educaţiei interculturale în
contextul învăţământului superior; Conceptualizarea
educaţiei prospective în cadrul universitar; Conceptualizarea şi proiectarea disciplinei integrate ştiinţe
în învăţământul gimnazial etc. Această tendinţă este
completată de o alta, spre evoluţie liberă, de tratare intensivă a strategiilor şi tehnologiilor: Strategii didactice
interactive în cadrul predării-învăţări limbii engleze în
liceu; Tehnologii comunicative de predare a frazeologismelor engleze în învăţământul superior etc. Echilibrul
dintre aceste tendinţe este dat de cadrul concret al predării-învăţării, care, de facto, nu trebuie considerat ca
un raport de rezolvare a problemei, ci ca un raport tensionat, ca direcţie analitică cu dominantă proiectivă.
Să precizăm însă că, eminamente, tematicile analizate
pierd din calităţile sociale.
Extensiunea pe care viziunea constructivistă o impune socialului ar putea găsi o cauţiune tematică de
prim ordin, socialul fiind integrat unei viziuni globalizante. O astfel de perspectivă ar permite revelarea
punctelor tari care denotă profunda lor importanţă.
Principalul reproş adresat doctoranzilor cercetători,
în această ordine de idei, se subînţelege din antrenarea
insuficientă a faptelor socio-pedagogice, cum ar fi cea
a încrederii în instituţiile educaţionale, a capitalului
social al instituţiei de învăţământ, a compoziţiei sociale a şcolilor, a determinării sociale a educaţiei etc.
În atmosfera de efervescenţă tematică impusă de
învăţământul formativ, un alt aspect îşi pregăteşte reintrarea în forţă. Cu prestigiul refăcut de timp, sprijinită de noile orientări în pedagogie este readusă în
lumină atât dezvoltarea, cât şi formarea, în calitate de
exponent concret al reorientării învăţământului spre
pragmatism. Drept consecinţă, asistăm la o expansiune sporită a tematicii investigative formative, care
impune un model inspirat de acţiunea educaţională
ce modelează conform unor cadre rigide: Dezvoltarea sensibilităţii cromatice la elevii claselor primare;
Formarea competenţei ecologice la studenţi în procesul
predării-învăţării chimiei; Formarea competenţei de ex-

plorare /investigare a proceselor ecologice la elevii claselor primare; Formarea capacităţilor creative la elevii
claselor primare din perspectivă experienţială; Formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică la liceeni în
context inter /transdisciplinar; Formarea atitudinii pozitive faţă de cultura naţională la elevii claselor primare
etc.
O altă tendinţă în domeniu se observă odată cu
tratarea problemelor de ordin general care încearcă să
opereze o trecere la abordarea istorico-socială a fenomenelor pedagogice, în măsură să dinamizeze în termeni mai precişi problema dezvoltării ştiinţei pedagogice. Numai că, întâmpinată cu entuziasm, tematica
respectivă a riscat să eludeze problema mai mult pur şi
simplu constatativ, asimilând domeniul general unui
model de sorginte analitic şi mai puţin interpretativ.
Mai mult, domeniul tematic respectiv se regăseşte în
faţa unei contradicţii în ceea ce priveşte necesitatea sau
non-necesitatea abordării praxiologice. În felul acesta,
doctoranzii investighează: Paradigma psihopedagogică
a didacticii disciplinei şcolare; Contribuţia lui Dimitrie
Gusti la dezvoltarea pedagogiei sociale româneşti; Implicaţii teoretice şi metodologice în concepţia sociopedagogică a lui Emile Durkheim; Evoluţii ale paradigmei
curriculare în societatea postmodernă; Fundamente
pedagogice ale dezvoltării teoriei şi metodologiei curriculumului; Contribuţia lui John Dewey etc.
Recuperarea noţiunii de umanism se produce odată cu înaintarea în prim plan a tematicii cu o vădită
tentă afectiv-motivaţională. Preocupaţi de proiectul
unei cercetări calitative, doctoranzii concep tematici
esenţiale, axate pe formarea /dezvoltarea atitudinilor,
valorilor, motivaţiilor. Evoluţia semnificaţiei tematice
sub aspect investigativ antrenează abordarea acestor
aspecte din perspectiva condiţionării, continuităţii,
autoformării etc.
Deşi doctoranzii cercetători se debarasează, treptat, de speculaţia tematică, n-am putea spune totuşi
că „teama” de originalitate este părăsită în întregime,
întrucât mai întâlnim, sub forme diferite, aceleaşi formule tematice, cum sunt: Condiţii pedagogice de formare a motivaţiei pentru studierea limbii moderne în
liceu; Stimularea dezvoltării motivaţiei de autoactualizare la studenţi; Motivaţia învăţării la vârstele adulte
din perspectiva conceptului de educaţie pe parcursul
vieţii; Formarea atitudinii pozitive faţă de cultura naţională la elevii claselor primare la orele de limba engleză; Principii de dezvoltare a atitudinii elevului faţă de
opera literară etc.
În contextul actual al cercetărilor în pedagogie,
conceptul de originalitate pare a fi un fel de noţiune
motu proprio care, chiar în momentul enunţării sale,
aduce în atenţie alte numeroase aspecte, cum ar fi cel
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de noutate, inedit, propriu, luând valori deosebite în
funcţie de punctul de vedere din care este considerat. Substanţa noţiunii de originalitate se constituie
în jurul unor entităţi reclamate de actualitate în contextul detaşării de tradiţionalismul descriptiv. Astfel,
atestăm în problematica investigaţională teme precum următoarele: Formarea competenţei economice
la elevii de vârstă şcolară mică; Valoarea formativă a
limbajului pedagogic acţional; Bazele psihopedagogice ale formării competenței investigaţionale la liceeni;
Formarea conştiinţei lingvistice la elevii din clasele liceale; Fundamente metodice ale utilizării umorului în
procesul de pregătire a cadrelor didactice pentru predarea limbii engleze/ franceze/ germane; Metodologia
promovării culturii tehnice elementare în clasele primare; Integralizarea formării conştiinţei ecologice la
liceeni etc.
Grija pentru păstrarea purităţii demersului investigaţional se traduce prin prudenţa tematică a cercetătorului. Deschiderea epistemică a cercetărilor este dată
de ideea că cercetarea să nu fie o doctus cum libro, adică
să se implice activ în căutarea şi găsirea ineditului util
în cadrul pedagogic actual. De fapt, toate aceste alternative reprezintă deplasări în domeniul valorizării active a puterii de pătrundere în esenţa fenomenelor studiate, aplicarea cu mult discernământ şi intuirea corectă
a importanţei fenomenului la moment. Astfel, ţinând
seama de caracterul permanent deschis al domeniului
investigaţional, suntem de părerea că o formulare a direcţiei tematice este rezultatul unei decizii bine gândite, care îmbracă în „haine moderne” ideea caracterului
integrativ şi constructivist al pedagogiei printr-o formulare clară, exactă, coerentă, inteligibilă, concisă. Or,
examinând felul în care sunt formulate direcţiile de cercetare ştiinţifică de către doctoranzii în pedagogie, ne
dăm seama de plinătatea acestora, reieşind din anume
paranteze pe care, imaginar, le punem în şirul tematic
respectiv. De fapt, este vorba aici de o „modificitate” a
temelor (meditativă), această noţiune fiind înţeleasă ca
o largă deschidere ce denotă atitudinea intelectuală şi
imaginaţia creatoare a cercetătorului.
Prin urmare, direcţiile tematice ale cercetării îşi
au sediul în activitatea meditativă de ordin superior
a subiectului. Esenţial pentru ideea noastră este faptul
că formularea temelor este un proces reconstituit, în
esenţă, cu ocazia fiecărui aspect identificat ca important. Doctorandul cercetător îşi anunţă poziţia de „releu” care, în funcţie de intenţiile şi posibilităţile sale,
de cerinţele pe care le pune în faţa sa contextul sociopedagogic din care face parte, menţine pentru tema sa
traiecte investigative mai mult sau mai puţin individualizate. Prin posibilitatea de a interveni pe parcurs se
explică schimbările calitative.
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Una din principalele premise pedagogice de la
care pleacă analiza tematică este aceea că entităţile şi
categoriile pedagogice rezultă dintr-o operaţie intelectuală superioară. Astfel, de la tematici „materializate”
(care se referă direct la elevi /studenţi), cum ar fi: Rolul
cursurilor opţionale în eficientizarea procesului de predare-învăţare a fizicii în învăţământul preuniversitar,
spre tematici „dematerializate” (care nu se referă direct la elevi /studenţi): Monitorizarea asigurării calităţii educaţiei în unitatea şcolară. În felul acesta, un anumit mod de gândire „întâlneşte” o formă lingvistică
adecvată care îi conferă un sens împlinit. Tema deci
nu poate fi formulată corect decât în momentul în care
va fi considerată ca operaţie de gândire încheiată ca
un construct într-un semn lingvistic. Orice tentativă
de a abstractiza, în acest caz, o goleşte de problematizare sau problematologizare, atât de necesare acesteia.
În temei, formula tematică se pliază unor structuri de
tipul:
1. Ce + ce fel + a cui + ce fel: Condiţiile psihopedagogice şi metodologia aplicării aprobării şi
dezaprobării în cadrul educaţiei familiale;
2. Ce + ce fel + a cui + ce fel + unde: Elemente de
protecţie a mediului ambiant în predarea chimiei;
3. Ce + cui + ce fel: Proiectarea curriculumului de
consiliere şcolară;
4. Ce + cui + ce fel + cui + ce fel: Formarea competenţei de comunicare interculturală la viitorii
profesori de limba engleză;
5. Ce + cui + în ce context: Pregătirea profesională a muncitorilor în contextul ocupaţional.
Maniera în care sunt concepute direcţiile de cercetare ştiinţifică în pedagogie ne face să constatăm o
deplasare conştientă în abordarea unor acţiuni concrete care vizează modelarea în esenţă a elevului /studentului, care este depozitarul celor mai importante
valori general-umane. Aceste acţiuni, precum sunt
formarea, optimizarea, dezvoltarea, eficientizarea, recuperarea, pregătirea, modelarea, corelarea, dirijarea,
monitorizarea etc., sunt controlate, ulterior, de ceea ce
putem numi „act de înţelegere” ale cărui condiţii de
reprezentare devin pentru subiectul-cercetător repere
de analiză şi sinteză. Anume aceste repere determină
specificitatea operaţiilor de gândire a demersului investigaţional, stimulând o evoluţie modificatoare. Din
această perspectivă, putem afirma că pentru perioada
actuală tendinţa se menţine relativ stabilă.
Atunci când vizualizează direcţia de cercetare,
doctorandul se situează, de fapt, pe poziţia unei raportări la realitatea educaţională de „origine” (de
unde provine sau activează), reuşind să aleagă întrun moment de inspiraţie o temă „turbulentă”, dar şi
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tentantă. Reproducând tematic elementele de interes
profesional, cercetătorul începe o activitate teoretică
de prim nivel. Această premisă generală permite să fie
„asamblat” mai exact felul în care se produce o cercetare originală, deoarece doar o teorie care exploatează
la maximum un aspect pedagogic de interes larg poate
descrie corect şi în detaliu mecanica concretă a realizărilor investigative.
Problema se pune însă în mod special atunci când
în cadrul tematic apar elemente noi care marchează o
anumită reorientare a cercetării. În felul acesta, apare
şansa ca tema să fie tratată din mai multe perspective
inedite. Demersul investigativ depinde de dexteritatea cercetătorului, de „intuiţia” lui. Dacă o inovaţie
pedagogică îşi are originea într-o operaţie intelectuală particulară, ea presupune şi posibilitatea de a fi
acceptată de către comunitatea ştiinţifică respectivă.
În plus, trebuie să mai ţinem seama şi de problema
care presupune o necesitate categorică, datorată unei
utilităţi concrete. Cu alte cuvinte, o problemă inclusă
în temă conferă acesteia mai multă putere de convingere.
Este cunoscut faptul că orice tentativă tematică
are în vedere încă din premise, implicit sau explicit, o
anumită imagine a sistemului educaţional, iar datorită acestei situaţii, orice temă de cercetare pedagogică
este, într-o măsură mai mare sau mai mică, o cauţiune
euristică, care însă nu este total liberă, deoarece este
ancorată în timpul respectiv. Tot aici putem menţiona şi faptul că o cunoaştere ştiinţifică este specializată.
Pentru a deveni cercetător, doctorandul urmează să
dobândească atât o disciplină intelectuală specifică, cât
şi modurile de gândire care îi permit să continue activitatea de acolo de unde au lăsat-o alţii. El trebuie să se
sprijine pe „umerii” altora pentru a vedea ceea ce nu
au putut vedea alţii înaintea sa. Cunoaşterea ştiinţifică
dobândeşte, astfel, până la un anumit punct, un caracter individualizat şi monologizat [Apud 6, p.204].
Prin urmare, putem pune la baza descrierii direcţiilor de cercetare ştiinţifică în pedagogie următoarele
premise fundamentale:
▪▪ Cercetarea, în general, şi cercetarea ştiinţifică pedagogică, în special, fiind o activitate de tatonare, este
independentă faţă de sistemul educaţional şi, în acelaşi
rând, dependentă de tendinţele specifice acestuia;
▪▪ Cercetarea ştiinţifică evoluează continuu şi impune de fiecare dată, pe o anumită perioadă de timp, o
orientare generală.
Pentru a ilustra premisele menţionate, este cazul
să determinăm unele puncte comune care se întrunesc
în una sau altă direcţie de cercetare.
Astfel, în perioada 2005–2011, direcţia de cercetare poate fi identificată ca una de factură lingvistico-

comunicativă, deoarece predomină tezele de doctorat
în care se cercetează formarea competenţelor comunicative şi a limbajului, fie individual, profesional,
pedagogic sau medical. De asemenea, o altă direcţie
importantă este cea a cercetării creativităţii (formarea
capacităţilor creative, a stilului creativ etc.).
În perioada 2012–2015, în schimb, configuraţia
tematică a cercetărilor se axează în jurul ideii de postmodernitate, cu ideea strategiilor, prin teze de doctorat
ce tratează următoarele aspecte: Particularităţile dezvoltării competenţei de comunicare în contextul situaţiilor de învăţare; Fundamentele pedagogice ale formării competenţelor parentale; Valenţele metodologice ale
instruirii asistate la calculator; Abordări metodice privind aplicarea complexă a tehnologiilor computaţionale
în procesul de predare-învăţare; premise epistemologice
ale dezvoltării pedagogiei constructiviste etc.
În felul acesta, ştiinţele pedagogice la nivelul cercetărilor ştiinţifice ale doctoranzilor îşi lărgesc şi îşi
diversifică domeniul asupra unor direcţii care, anterior, erau văzute ca neaparţinând sferei investigative
sau ca fiind secundare. Postmodernismul devine paradigma prin care aceste problematici sunt aduse în
centrul reflecţiei pedagogice, oferind, în acelaşi timp,
un material inepuizabil de fenomene pedagogice spre
analiza teoretică şi lărgind, totodată, baza pe seama
căreia pedagogia îşi găseşte legitimarea. Cercetările
includ mai multe substraturi ce reconstituie originile şi utilitatea pedagogiei în compartimentul socioeconomic al vieţii cotidiene. Influenţa principală în
domeniu vine dinspre abordarea calităţii, în mod
special dinspre calitatea predării, promovată activ
de către cercetători, ca reacţie la abordarea postmodernistă a pedagogiei care investighează elementele
de evoluţie a sistemului educaţional pe baza ideii că
educaţia nu poate fi redusă la o formă standard, fiind
construcţie, proces, pluralitate.
Analiza investigativă devine, treptat, „microscopică”, studiul unor fenomene mici clarifică probleme
mari, care sunt avute în atenţie de cercetători. Aceştia
dau un conţinut specific, complex şi contextual, conceptelor cum sunt cele de integrare, sistemic, tehnologii, competenţe, curriculum etc., renunţând la viziunea
cumulativă a obiectivismului. În locul acesteia, se
propune o descriere „densă”, tehnică de analiză care
substituie analiza „deasupra cazurilor” cu analiza
„înăuntrul” acestora. Teoria, în acest mod, nu mai
este deasupra datelor, ea se întrepătrunde cu materialul faptic, rezultând din acesta şi ghidându-l la rândul
ei în fluxul interpretativ. Ca interpretare, textul unei
cercetări ştiinţifice nu poate pretinde niciodată ca fiind definitiv, dimpotrivă, cu cât merge mai adânc, cu
atât devine mai deschis completării.
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Una din preocupările centrale ale doctoranzilor,
în această perioadă, devine clarificarea sensurilor pedagogice ale curriculumului, integralităţii, tehnologiilor şi strategiilor pedagogice, atât din punct de vedere
conceptual, cât şi în ceea ce priveşte acţiunea practică pe care pedagogia, ca disciplină aplicativă, o cere.
Doctoranzii încearcă să ilustreze în tezele lor, informate, în cele mai dese cazuri, cu un erudit material aplicativ, care sunt reperele teoretico-aplicative ale
strategiilor pedagogice, ale integralităţii în pedagogie,
ale fenomenelor de comunicare didactică şi pedagogică, ale calităţii în procesul educaţional etc.
Cercetătorii care s-au axat pe ideile postmodernismului l-au privit ca pe un fenomen intelectual care,
în pedagogie, „face” o promisiune, aceea de a revedea pedagogia modernă de pe poziţii noi. Aceasta a
fost o tentativă prin care s-a încercat integrarea unor
perspective, teorii, viziuni despre sistemul de educaţie
relaţionate, dar şi divergente, care au fost „demontate” din ordinea modernităţii, pentru a fi recombinate în noi moduri: Diagnostica pedagogică ca factor de
eficientizare a managementului instituţional; Calitatea
comunicării pedagogice din perspectiva valorificării
metodelor interactive în învăţământul preuniversitar;
Strategii pedagogice de optimizare a parteneriatului
şcoală-familie-comunitate în treapta învăţământului
primar etc.
Această periodizare (2005–2011 şi 2012–2015) se
dovedeşte a fi pertinentă în scopul dezvăluirii tendinţei comune a cercetărilor ştiinţifice în pedagogie, care,
volens-nolens, devine tributară domeniului comunicării şi relaţionării, acestea fiind, esenţialmente, de prim
rang după importanţă. Complexitatea domeniului
respectiv antrenează şi complexitatea cadrului investigativ. Prin urmare, se atestă o tendinţă în care se
„conformă” sistemului educaţional, problema fiind
într-adevăr complexă dacă mai mult de jumătate din
tezele de doctorat în pedagogie în cursul ultimilor ani
reflectă tematica limbajului şi a comunicării.
Ceea ce se schimbă în cadrul evoluţiei analitice
sunt segmentele sistemului educaţional, începând cu
preşcolaritatea până la cadrele didactice. Dat fiind că
fiecare cercetător activează într-un anumit mediu ştiinţific bine definit, posedă o anumită concepţie despre ceea ce studiază, „suportă”, poate chiar împotriva
voinţei sale, o anumită influenţă din partea mediului,
interesul său ştiinţific manifestând anumite trăsături
care denotă apartenenţa sa la mentalitatea pedagogică
definitorie pentru o anumită paradigmă.
Această situaţie vine să precizeze faptul că ansamblul tematic al tezelor de doctorat, pe de o parte, manifest în tot sistemul investigativ în domeniul pedagogic
din ultimii ani, pe de altă parte virtual în aspectul său
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relaţional, ruinează dogma abstractizării, indicând
„drumul” pe care se merge în vederea realizării unui
model pedagogic care să ţină seama de legătura suplă
dintre sistemul educaţional şi realitatea înconjurătoare. Pentru a realiza acest lucru, se operează o schimbare de optică investigativă, prin care se acordă tematicii
abordate locul care i se cuvine. Din moment ce se constată o unanimitate în abordarea tematică în cercetarea pedagogică, se renunţă la un caracter abstract al
modelizărilor tematice. Preocuparea pentru păstrarea
purităţii demersului tematic este „însoţită” de prudenţa în faţa problemei utilităţii.
Important ni se pare faptul că cercetarea pedagogică ajunge să postuleze existenţa unor concepte-tip
pentru majoritatea demersurilor investigative, acestea
fiind din seria celor de mai jos: competenţă, capacitate,
dezvoltare, formare, integrare, conceptualizare etc. Pentru cercetători, în acest caz, ceea ce contează este calitatea cercetării, a cărui reuşită a construcţiei revine,
într-o oarecare măsură, formulării temei de cercetare.
Toate aceste concepte-tip sunt integrate domeniului şi
considerate ca elemente esenţiale.
A gândi complex educaţia înseamnă a o gândi ca
pe o ordine care se alimentează din propria substanţă.
A cerceta complex educaţia înseamnă a o cerceta ca pe
un fenomen ce se alimentează din realitatea ordonată
în categorii existenţial-valorice. A analiza între aceste
limite, înseamnă a scoate în relief adevărata dialectică
a educaţiei, considerată în aspectul ei propriu-zis.
Prin urmare, studiul evoluţiei tematice şi al domeniilor de interes investigativ ce le susţin demonstrează că, de o manieră generală, pedagogia evoluează pe
calea esenţializării. În discursul pedagogic proiectat
tematic, calea evolutivă orientează spre o „figuralitate” euristică activă, al cărei poli extremi sunt concluziile finale ale cercetării. Desigur, pentru a ajunge la
acest rezultat, este necesar de un studiu amplu asupra
conceptelor de configuraţie, o punere în evidenţă a
multiplelor fenomene legate de acestea.
Aşadar, la periferia cunoştinţelor pedagogice se
află diverse sectoare, destul de incerte ca întindere,
de fenomene pedagogice a căror natură şi dinamică
sunt presupuse, dar ale căror cauză, legi, principii sunt
încă necunoscute şi urmează a fi descoperite. Potenţial
cognoscibile, acestea vor influenţa extinderea cercetării dincolo de fenomenele deja cunoscute. Din acest
motiv, acest sector al pedagogiei rămâne un domeniu
rezervat cunoaşterii viitoare. A unei cunoaşteri ce presupune dezvoltarea în continuare a gândirii pedagogice ştiinţifice, o perfecţionare a metodologiei de cercetare și descoperire, a unor tehnici noi etc.
Cercetarea ştiinţifică pedagogică actuală manifestă deci o funcţie euristică activă, după cum am men-
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ţionat anterior. Aceasta denotă voinţa de a traversa
arealul educaţional pentru a atinge un nivel profund
de analiză, intra-fenomenal. Mesajul investigativ este
destul de bogat, în adecvare directă cu necesităţile instituţiilor de educaţie.
Din cele expuse pe parcurs pare să se detaşeze un
adevărat ansamblu tematic care, pe perioada ultimilor
10 ani, evoluează pe un şir de coordonate ale selectivităţii, coerenţei, clarităţii, exactităţii, preciziei (cu unele
mici excepţii). Tematicile abordate în tezele de doctorat sunt gândite bine, având o funcţie direcţională
evidentă şi esenţială. Problematica pusă în lumină denotă o corelaţie adecvată cu necesităţile întregului sistem educaţional, abandonând la sigur artificiile inutile
şi menţinând mereu balanţa echilibrată.
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