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Gabriela Alina Anghel*

Cartea Educaţia. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări a apărut în anul 2017,
la Editura Polirom, în cadrul colecţiei „Ştiinţele educaţiei. Structuri, conţinuturi,
tehnici”, domeniul „Ştiinţele educaţiei - studii şi eseuri”. Lucrarea aparţine
profesorului universitar ieşean Constantin Cucoş, o personalitate marcantă
în domeniul ştiinţelor educaţiei, care a publicat numeroase cărţi la edituri
prestigioase din România şi peste 200 de studii în volume colective şi în
reviste de specialitate din ţară şi din străinătate. Reflectivitatea profesorului
Cucoş faţă de educaţia din România „educaţia noastră cea de toate zilele”
(n. a.) este redată în paginile acestei lucrări în maniere diferite: filosofică,
eseistică, pragmatică, deseori critică şi argumentativă. Reflecţie sau
problematizare? Experienţe, diagnoze şi soluţii? Pledoarie sau manifest? Sunt
doar câteva dintre întrebările pe care cititorul avizat şi le poate pune după
lecturare. Cartea este structurată în nouă capitole, ordonate constructivist,
în care autorul sintetizează condiţiile de fond ale unei educaţii de calitate,
într-o şcoală ce traversează timpul – ieri, azi şi mâine – şi unde educaţia este
o „permanentă provocare”, un referenţial în afirmarea valorilor pentru
„Omul Timpului, acela care se inserează unui timp dar îl şi anticipează,
îl performează”.

Tematica abordată în jurul subiectului „educaţie” este variată, deloc exhaustivă
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şi oferă cititorului posibilitatea înţelegerii dimensiunilor „reîntemeiere, dinamică
şi prefigurare” în educaţie. În opinia autorului, factorii ce susţin configurarea
şi reconfigurarea procesuală a educaţiei, se regăsesc în contexte diferite:
spirituale, filosofice, pedagogice, istorice, sociale şi culturale. Acestea sunt
evocate, în special, în capitolul 1, „Educaţia – o permanentă provocare”.
Retorica titlului „La ce bun educaţia?” conduce cititorul în zona reflecţiei
asupra nevoii de educaţie bazată pe evidenţe. În acest cadru, educaţia este
descrisă drept bun necesar cultivării spirituale şi „cea mai bună investiţie
în capitalul uman”. În contextul învăţământului românesc, autorul nu ezită
să semnaleze faptul că, deseori, educaţia formală este supusă unor derapaje,
urmare a unor accidente ale decidenţilor politici care, de multe ori
decredibilizează instituţia şcolii. Incoerenţa politicilor educaţionale generează
o serie de consecinţe care alterează calitatea în educaţie. În acest sens,
autorul atrage atenţia asupra faptului că o creştere a calităţii în educaţie „nu
emerge de la sine, nu cade din cer, ci este o rezultantă a interacţiunii
dintre persoană şi sistem, dintre individualitate şi comunitate, dintre
prezent şi viitor, dintre împlinire şi năzuinţă, dintre certitudine şi credinţă,
dintre realitate şi visare” (p. 16). În opinia profesorului Cucoş, educaţia
este „un garant al înaintării” (p. 25), o „artă şi o operă specială […]
care va avea ca ţintă persoana căreia i se va oferi un tratament
individualizat şi contextualizat” (p. 34). Subcapitolul „Educaţia – o valoare în
sine” (subcapitolul 1.4) îl orientează pe cititor în identificarea şi recunoaşterea
reperelor constructiviste ale procesului educaţional: valori şi normativitate,
acţiune şi cunoaştere, existenţă şi temporalitate, asemenea unor instanţe ce
„monitorizează şi inervează însăşi viaţa noastră” (p. 25) şi prin intermediul
cărora şcoala „să cultive mai departe valorile generic umane, largi, mai
generale dar corelative firii şi menirii umane”. Discursul asupra
pragmaticii educaţiei este continuat de autor în manieră filosofică, cu accent
pe faptul că „o educaţie autentică trebuie să se aşeze pe un raport
inteligent între valoarea perenă şi valoarea circumstanţială, între
constant şi tranzitoriu, între proximitate şi îndepărtat, între contingent
şi veşnicie” (p. 27). Subiectul „Schimbare şi inovare în educaţie” (capitolul
2) este analizat de autor din perspectiva recunoaşterii nevoii de autoasumare
a schimbărilor de către fiecare cadru didactic în parte, prin conştiinţă
profesională şi responsabilitate, condiţii ale îndeplinirii destinului profesional,
în ciuda subfinanţării sistemului de educaţie şi scăderii încrederii populaţiei
în educaţie şi în folosul ei. Totodată, sunt menţionate aspectele legate de
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demersurile instituite de profesioniştii din sistemul educaţional românesc care,
prin expertiza profesională, au contribuit la realizarea programelor curriculare
prin competenţe, au emis soluţii în remedierea şi rezolvarea diferitelor
probleme identificate în peisajul învăţământul românesc. În acest cadru,
autorul realizează o incursiune în problemele, provocările şi disfuncţionalităţile
existente la nivelul educaţiei în general şi, în particular, asupra celor existente
în sistemul educaţional românesc. Sunt prezentate şi analizate aspectele legate
de: şcoala de acasă, etica profesională, analfabetismul funcţional („Probleme
şi disfuncţionalităţi”, capitolul 3). În Romania, este admis faptul că circa
42% din populaţia şcolară este analfabetă funcţional, iar dintre cauzele
identificate sunt amintite şi deficienţele în conceperea curriculară centrată
mai mult pe acumulare de cunoştinţe în detrimentul dezvoltării atitudinilor şi
abilităţilor formabililor, dezechilibre majore între actul de instruire şi cel de
evaluare ş.a. Printr-o expunere frecvent critică, autorul analizează starea
învăţământului românesc, astăzi, prin prezentarea principalelor aspecte care
generează disfuncţionalităţi atât la nivelul procesului educaţional, cât şi la
nivelul sistemului educaţional: lipsa unor strategii clare, coerente, inovatoare
la nivelul politicilor educaţionale din România care să producă calitate în
educaţie. În acest sens, apreciază faptul că, investiţia în educaţie reprezintă
garantul creşterii calităţii educaţiei, iar „programe de instruire serioase,
flexibile, conectate la nevoile reale de dezvoltare individuală şi socială”
(p. 48) în contextul unor recalibrări curriculare, atât pe linie disciplinară, cât
şi tematică, ar putea constitui demersuri care să sprijine creşterea calităţii
educaţiei. Scriitorul realizează incursiuni şi în alte subiecte sensibile şi extrem
de actuale în educaţie: temele după şcoală pentru elevi faţă de care precizează
faptul că este nevoie să se facă o diferenţă între tema pentru acasă şi studiul
individual, nevoile şi posibilităţile de implementare a disciplinelor din domeniul
educaţiei sociale (cu referire în special asupra disciplinei „Gândire critică şi
drepturile copilului” despre care menţionează faptul că titlul acesteia nu poate
corespunde unei discipline deoarece „are o conotaţie mai mult
metodologică, care ţine de modul de abordare sau interpretare a ceva
nedeterminat” (p. 91). Educaţia este analizată şi în contextul triadei
„Comunitate, democraţie, educaţie” (capitolul 4), în cel legat de rolul noilor
tehnologii în educaţie şi importanţei acestora asupra cunoaşterii („Educaţia
în era tehnologiilor”, capitolul 5), al nevoii de calitate în formarea continuă a
cadrelor didactice pentru a putea realiza un act didactic de calitate („Formarea
corpului profesoral – determinant al calităţii educaţiei”, capitolul 6). Cititorul
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descoperă, de asemenea, o serie de analize şi interpretări obiective ale unor
practici profesionale în contextele noilor dinamici sociale, politice şi culturale
prezente în societatea de azi, care sprijină orientarea discursului referitor la
noua filosofie a educaţiei. Pledoaria pentru etosul educativ comunitar,
plasează expunerea în zona importanţei ce trebuie acordată altor instanţe
furnizoare de educaţie: familia, comunitatea, biserica. Abordarea
sociologizantă a educaţiei rezidă din faptul că, „oricât de pragmatici am fi,
nu putem da la o parte efuziunile educogene ale mediului concret în
care ne mişcăm” (p. 109). Într-un subcapitol realmente emoţionant şi aproape
neconvenţional, profesorul Cucoş supune atenţiei cititorului pledoaria pentru
rolul bunicilor în educaţia nepoţilor (subcapitolul 4.5), pe care îl apreciem,
azi, ca fiind un subiect foarte interesant de cercetare. În maniera-i
caracteristică, sensibil şi profund, autorul trimite cititorul să reflecteze asupra
condiţiilor de fond necesare educaţiei copilului, în contextul noilor provocări
sociale şi culturale, şi consideră necesară punerea în discuţie a binomului
„educaţie şi spiritualitate religioasă” (în capitolul 7, ,,Educaţia şi
spiritualitatea religioasă”). Aceasta, în condiţiile recunoaşterii efectelor
pozitive ale educaţiei bazate pe valori spirituale, fără, însă, a neglija drepturile
şi libertăţile individuale ale fiecărei persoane. Deosebit de interesant este
capitolul 8 al acestei lucrări –„Topografii experienţiale şi rememorări” – un
capitol fascinant, eminamente autobiografic, în care autorul, sensibil marcat
de frumuseţea copilăriei sale, de „dorul de lumea sa”, de experienţele
profesionale şi academice, povesteşte, într-o manieră excepţională, despre
cele petrecute şi întâmplate vremurilor, despre puritatea frumosului şi
frumuseţea purităţii. Asemeni unor pagini desprinse, parcă, din jurnal, trimite
cititorul în lumea unor fapte personale, întâmplate, şi petrecute în diverse
locuri, eminamente spirituale, acolo, unde se simte „forţa modelatoare a
sfinţeniei dincolo de cadrul ei confesional de emergenţă” (p. 209).

În capitolul 9, „Dialoguri, evocări, poziţionări”, sunt redate o serie de interviuri
oferite de profesorul Cucoş cu diferite ocazii, pe diferite teme de educaţie:
educaţia centrată pe valori, unde pledează, în special, pentru „nevoia de
cunoaştere contextualizată, competenţe pragmatice, proceduri de
gândire sau de acţiune, predispoziţii valorice, viziuni, opţiuni, atitudini”
(p. 232), profilul cadrului didactic, educaţia din perspectivă procesuală, şcoala
de acasă, şcoala pentru Oamenii Timpului, şcoala „autonomiei responsabile
şi a libertăţii angajate” (p. 277).
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Situată la intersecţia dintre ethos, patos şi logos, cartea este, în esenţă, o
pledoarie pentru modelarea educaţiei prin cultivarea valorilor, în care
bipolaritatea raţional – spiritual nu alternează, ci se completează reciproc.
Cartea reprezintă un excelent reper în formarea unei imagini despre şcoală
şi educaţie azi, în spaţiul românesc, despre nevoia de realizare a unui
învăţământ care să răspundă nevoilor de dezvoltare ale tuturor categoriilor
de formabili, o redutabilă, sensibilă şi filosofică pledoarie pentru educaţia
omului, educaţie pentru oameni şi timp. După cum recomandă şi autorul,
această carte se adresează, în egală măsură, profesioniştilor din sistemul de
educaţie, persoanelor cu putere de decizie asupra politicilor în domeniul
educaţiei, dar şi cititorilor din publicul larg care, în urma lecturării, vor reuşi
să identifice determinanţii reîntemeierii, prefigurării şi dinamicii educaţiei în
spaţiul românesc, şi vor putea conchide asupra nevoilor şi posibilităţilor de
realizare a educaţiei azi.
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