REVISTA DE PEDAGOGIE
NR. 1-6/2007

La prestigioasa editurã bucureºteanã “SIGMA” se aflã într-un
avansat stadiu editorial o lucrare aºteptatã cu mult interes de oamenii
ºcolii – “ªtiinþele Educaþiei. Dicþionar Enciclopedic” – Vol. I (A-L),
Vol. II (M-Z)
Prin “Cuvântul înainte” ºi cele 25 de articole încercãm sã-i
deschidem cititorului nostru o micã fereastrã pentru a înþelege
intenþiile editorilor ºi pentru a avea o imagine asupra conþinutului,
formei de realizare a articolelor ºi a modului de interrelaþionare a
acestora.
La sugestia mai multor cititori, Revista de Pedagogie a publicat
(în prima fazã de constituire a colectivului de autori) o serie de
articole elaborate (exemplificativ) pentru aceastã lucrare. Articolele
selectate pentru acest numãr abordeazã concepte/probleme cu o
semnificaþie deosebitã pentru stadiul actual al dezvoltãrii gândirii ºi
practicii educaþionale, precum ºi figuri de personalitãþi mai puþin
prezente în literatura de specialitate.

Observaþiile privind conþinutul, extensia articolelor, linkurile
interne, referinþele bibliografice etc., precum ºi sugestiile celor care
vor utiliza acest instrument de lucru pot constitui importante puncte
de reper pentru etapa urmãtoare – realizarea unei Enciclopedii a
ªtiinþelor Educaþiei pe domenii. În acest scop, Dicþionarul actual
este însoþit de un CHESTIONAR, adresat celor preocupaþi de
problematica educaþionalã, solicitând observaþiile ºi sugestiile lor.
Revista de pedagogie susþine acest demers ºi îi invitã pe toþi cei
interesaþi de progresul teoriei ºi practicii educaþionale româneºti
sã-ºi exprime observaþiile ºi sugestiile prin materiale trimise
publicaþiei noastre, care va deschide o rubricã specialã, dedicatã
acestei arii problematice.
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ANTROPOLOGIE PEDAGOGICÃ
- ºtiinþã având ca obiect: a) structura dezvoltãrii generale a omului ºi relaþiile sale cu
dezvoltarea fizicã, socialã ºi culturalã; b) esenþa ºi disponibilitatea omului ca obiect al
educaþiei pe baza datelor ºtiinþelor despre om, societate ºi culturã (filosofie, antropologie
generalã, axiologie, sociologie, psihologie, etc.); c) acþiunea educativã a omului în
context bio-socio-psihouman din perspectiva orizontului de determinãri ºi originalitate;
d) relaþiile ce intervin între legãturile dezvoltãrii umanitãþii ºi a fiecãrei generaþii sau
grup de indivizi, în parte.

BILDUNG, CONCEPT
- concept propriu gândirii filosofice ºi educaþionale germane, desemnând o sumã de
caracteristici la intersecþia educaþiei – culturii – formãrii.

ACHIZIÞIE VERSUS ÎNVÃÞARE

 deprindere; învãþare observa-þionalã; învãþare umanã;teorii ale învãþãrii

COHORTÃ
- totalitate a persoanelor (copii, ºcolari, tineret, adulþi) nãscute în acelaºi an calendaristic
sau cu aceeaºi vechime de participare în activitatea sistemului studiat.

CARACTER
- laturã relaþional-valoricã ºi de autoreglaj a personalitãþii prin intermediul cãreia se
filtreazã cerinþele ºi solicitãrile externe ºi se elaboreazã reacþiile de rãspuns; în sens
larg: schema logicã de organizare a profilului psihomoral general al persoanei
consideratã prin prisma unor norme ºi criterii etice, valorice; componentã a personalitãþii
ce condiþioneazã din interior gradul de concordanþã ºi compatibilitate al întregii conduite
a subiectului, cu exigenþele ºi conþinutul sistemului de reguli ºi norme pe care le
promoveazã ºi le impune societatea; în sens restrâns: ansamblul integrat al atitudinilor
ºi trãsãturilor care determinã o modalitate relativ stabilã, constantã de orientare ºi
raportare a individului, la cei din jur, la sine, la activitatea desfãºuratã, la societate ca
realitate socioumanã globalã.

CENTRARE PE ELEV
- atribut fundamental al paradigmelor educaþionale care îºi structureazã demersul în
dependenþã de o anumitã caracteristicã a relaþiei elev-proces sau/ºi elev-conþinut, în
opoziþie cu paradigmele tradiþionale cu centrarea pe profesor.
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COMUNITÃÞI VIRTUALE DE ÎNVÃÞARE
- forme de organizare a transferului cunoaºterii prin utilizarea tehnologiilor informatice
ºi comunicaþionale.

COMPETENÞÃ PEDAGOGICÃ
- capacitate a unei persoane de a exercita atribuþiile specifice profesiei didactice;
capacitate a unui educator de a se pronunþa asupra unei probleme pedagogice, pe
temeiul cunoaºterii aprofundate a legitãþilor ºi determinãrilor fenomenelor educative;
nivel de performanþã la care urmeazã sã fie realizate de cãtre un educator sarcinile de
muncã specifice profesiei didactice.

CONSILIEREA CARIEREI
- proces de compatibilizare maximã între resursele, cerinþele, aspiraþiile sau interesele
personale ale unui individ ºi oferta realã din domeniul educaþiei, formãrii ºi integrãrii socio–
profesionale.

CORE CURRICULUM (CURRICULUM NUCLEU)
- element constitutiv al  curriculumului naþional, nucleul comun pentru toþi elevii
care parcurg o anumitã perioadã de ºcolaritate.

LUIGI VOLPICELLI

(13.06.1900, Siena – 18.06.1983, Roma)

- pedagog italian, cu o bogatã activitate organizatoricã ºi publicisticã, reprezentant
marcant al pedagogiei culturii.

DEZVOLTARE COGNITIVÃ
- laturã a dezvoltãrii, constând dintr-un proces de formare, dezvoltare ºi perfecþionare
a structurilor de cunoaºtere.
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ELEARNING / E-LEARNING / ELECTRONIC LEARNING
- totalitatea situaþiilor educaþionale în care se utilizeazã semnificativ mijloacele
tehnologiei informaþiei ºi comunicãrii; în sens restrâns, elearning-ul reprezintã un tip
de educaþie la distanþã, ca experienþã planificatã de predare-învãþare organizatã de o
instituþie ce furnizeazã mediat materiale într-o ordine secvenþialã ºi logicã pentru a fi
asimilate de utilizatori (cursanþi, studenþ, elevi) în manierã proprie, medierea fiind
realizatã prin noile tehnologii ale informaþiei ºi comunicãrii – în special prin Internet,
acesta reprezentând atât mediul de distribuþie a materialelor, cât ºi, în majoritatea
cazurilor, canalul de comunicare între actorii implicaþi.

EVALUAREA PROGRAMELOR SOCIALE ªI EDUCAÞIONALE
- proces de culegere, prelucrare ºi interpretare de date, care urmãreºte aprecierea
valorii activitãþilor ºi/ sau a rezultatelor unui program sau proiect, prin raportare la un
set de standarde, cu scopul ameliorãrii programului, proiectului sau politicii respective.

FUNCÞII MANAGERIALE
- clase de activitãþi specifice unui subsistem organizaþional destinate satisfacerii unor
cerinþe (necesitãþi) funcþionale ale întregului sistem.

HOSPITALISM
- termen de pediatrie socialã ce desemneazã un tablou complex simptomologic în special
în sfera socio-afectivã; complex de stãri ºi manifestãri în plan psihic ºi fizic care caracterizeazã
copilul mic lipsit (prin privaþiune sau inadecvare) de relaþia parentalã, în principal, de cea
maternã; fenomen complex apãrut în urma disturbanþior în configuraþia afectivã a familiei
(legat de mamã-copil în principal) ºi reflectat în întârzieri în sfera personalitãþii.

KANDEL, ISAAC LEON

(22.01.1881, Botoºani – 14.06.1965, Geneva)
- pedagog american de origine românã, cu contribuþii esenþiale în pedagogia comparatã.

KANT, IMMANUEL

(22.04.1724, Königsberg, Prusia Orientalã – 12.04.1804, Königsberg)
- filozof german, mare gânditor din perioada iluminismului, fondator al idealismului critic.
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PARADIGME ÎN SOCIOLOGIA EDUCAÞIEI
- enunþuri teoretico-empirice care conþin atât principiile teoretice ale ºtiinþei, cât ºi
fundamentele ei empirice, modele care pot fi folosite pentru a verifica validitatea enunþurilor
empirice corespunzãtoare relaþiilor prescrise teoretic.

OBIECTIV EDUCAÞIONAL, CONCEPT
- intenþionalitãþile procesului instructiv-educativ, tipuri de schimbãri pe care sistemul sau
procesul de învãþãmânt preconizeazã sã le realizeze în dezvoltarea personalitãþii.

OBIECTIVE EDUCAÞIONALE, FUNCÞII PEDAGOGICE
- rolurile pe care obiectivele le au în proiectarea, monitorizarea ºi evaluarea proceselor de
instruire.

PORTOFOLIUL EVALUATIV
- selecþie a celor mai reprezentative produse ale activitãþii educatului (eseuri, referate,
teme pentru acasã, proiecte etc.), incluzând produse ºi mãrturii semnificative ale dezvoltãrii
sale cognitive, afective ºi psihomotorii.

REFORMELE ªCOLARE ÎN ROMÂNIA (1864-1944)
REUªITÃ – EªEC, ªCOLAR
- totalitatea rezultatelor complexe obþinute de elevi în ceea ce privesc nivelul de informare
ºi pregãtire ºtiinþificã, dezvoltarea capacitãþilor operaþional-funcþionale intelectuale, formarea
ºi conturarea trãsãturilor de personalitate, stimularea motivaþiei ºi a capacitãþilor de
autoeducaþie sub aspectul prezenþei sau absenþei randamentului ºcolar.

ªTIINÞELE EDUCAÞIEI
- ansamblu de discipline care studiazã educaþia din perspective diverse, cu ajutorul
metodelor, instrumentelor ºi conceptelor specifice ºtiinþelor care fundamenteazã aceste
demersuri (psihologie, sociologie, economie, istorie etc.).
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