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Fenomenologia meritului şi meritocraţiei în, prin şi
pentru educaţie

Recent, distinsul Prof. univ. emerit dr. Marin Manolescu, de la Universitatea
din Bucureşti, a  publicat o consistentă şi valoroasă carte la prestigioasa
Editura Universitară, sub titlul provocator EXIGENŢE MERITOCRATICE
ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ. Ne aflăm în faţa unui proiect  gândit, trăit
şi iubit de un autor bine cunoscut între actorii educaţiei şi ai şcolii din România,
pentru rezultatele cercetărilor sale reflectate în valoroase lucrări destinate
domeniului diagnozei şi predicţiilor evaluării elevilor şi profesorilor din şcolile
României şi din alte ţări.

Traversăm împreună cu autorul acestei cărţi meticuloasa pătrundere în
mecanismele puterii meritului şi meritocraţiei, în crearea autenticului spirit
constructiv şi creativ al multor ani de istorie modernă a educaţiei. Mărturisim
că ne aflăm într-un teritoriu cu puternică identitate a Sinelui valorilor din
România productivă în timpurile bune, marcate de multe linii de forţă pozitive
pe care doar le bănuiam până mai ieri, dar pe care acum le putem argumenta
prin documente, argumente şi interpretări cu efecte persuasive. Multe au
devenit, progresiv, mărci ale socio-umanului educat spre a deveni competitiv
academic.
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Reala vocaţie a operei ni se adresează cu stăruinţa ideii unei continue legitimări
şi validări a meritului în semnificaţia continuităţii valorii în curgerea timpului,
dar fără aroganţa falsei performanţe unice în locul evaluării cu acceptarea
chiar mai târzie a alternativei/alternativelor succesului. Efectul discursului
autorului despre meritocraţie este cel care produce o demantelare a limitelor
convenţionalului frecvent asociat cu abaterea de la normele moralităţii, ale
creării unei disparităţi între subiect şi valoarea unui produs personal ce-i
conferă subiectului o artificială ascensiune, un grăbit şi aparent succes
individual, uneori respins de social.

Ascendentul abordării meritului real se cristalizează ca fiind relativ
transparent, afirmat uneori mai târziu – spune autorul – prin reevaluări
repetate şi gândite, prin ierarhizări comparative, metaanalitice, prin indicatori
obiectivi, prin consens public, prin măsurarea diversităţii recunoscute.
Primatul meritului presupune efort, vocaţie şi responsabilitate socială, rezultat
al disputelor între conservare şi modernitate inovativă, între diagnoză şi
argumente de susţinere prognostică, între dialogul real cooperant şi competiţia
productivă, între modestia motivată intrinsec şi elitismul discriminativ al
„coroniţei” colective nemeritate.

Istoria paradigmelor sistemului naţional de educaţie, coprezentă semnificativ
în cartea examinată,  are putere exemplificatoare pozitivă, relevante devenind
dreptul şi obligaţia la o educaţie democratică de calitate, la reforme şi
pătrunderi în substanţa culturii pedagogice, la o construcţie globală, dar nu
globalizantă cu orice preţ. În acest mod, autorul pledează pentru identificarea
autenticităţii izvoarelor producătoare de stocuri educaţionale formative, de
inducere a sentimentului că suntem proprietarii autentici ai bogăţiilor
educaţionale explorate sau create cu trudă, cu luptă, cu sacrificii în timp,
asumate onest.

Forţa cărţii supuse analizei conduce, printr-o lectură progresivă, la o bună
înţelegere a filosofiei conceptului şi faptelor din istoria educaţiei în context
românesc, prin valenţele cu ecou persuasiv privind creaţia educaţională, prin
energia vibraţiilor intergeneraţionale. Rezultatul: restituiri pline de relevanţa
frământărilor şi de esenţe interogative, care produc avansuri în epistemologia,
etica şi pragmatica ţesăturii de idei şi fapte pedagogice autentice.
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Cartea examinată nu conţine nimic de natură machiavelică. Dimpotrivă,
prezintă paşii evolutivi ai instituţiilor şi ai reprezentanţilor merituoşi ai istoriei
noastre pline de învăţăminte, de fenomenologii şi fapte dominate de resurse
informative necontrafăcute, neplagiate, de stiluri transformatoare ale devenirii
cititorului format prin exerciţiul cunoaşterii academice şi prin efortul respectului
datorat înaintaşilor.

Lucrarea prof. dr. Marin Manolescu este bogată în enunţuri bine cântărite,
reducând intenţionat enigmele printr-o abordare ce ne ţine ochii deschişi la
principiile progresului, ale educaţiei autentice şi complexe, cognitive şi
metacognitive, ale autonomiei decizionale, ale resetărilor gândite creativ, ale
armoniei inteligente şi motivate de o adâncă putere a conştiinţei reflexive
asupra meritului „meritat”, care este decisiv pentru validarea progresului
cunoaşterii şi acţiunilor pozitive în plan educaţional.

Lucrarea, bazată pe motivate trasee bine documentate, defineşte frontul
conştiinţei istorice reconstructive ale paradigmei meritului/meritocraţiei,
redefineşte biografii producătoare de  mărturii şi stiluri mobilizatoare, de
valori ce îşi refuză superficialul constitutiv al unor personaje generatoare de
derapaje noncalitative.

Radiografiile cărţii incită, în integralitatea lor, la dezbatere publică, la relevanţa
unei pentagonale autentice, definite de recuperare cognitivă şi metacognitivă,
de autonomie decizională, de resetări creative, de armonie inteligent
integrativă, de aleasă pragmatică a progresului uman generată de educatori
competenţi, cu merite reale în plan educaţional şi, de asemenea, în plan
cultural şi social.

Polivalenţa lecturii recomandate este asigurată de valoarea intrinsecă a
sprijinului tuturor contributorilor, creatori de idei şi susţinători ai afirmării
meritului unei autentice şi reale culturi pedagogice, îmbogăţite sau necesar
de a fi îmbunătăţite în România de astăzi.

Recomandăm lucrarea cadrelor didactice, specialiştilor şi tuturor celor
interesaţi de istoria devenirii noastre prin valorile meritului şi
meritocraţiei,  prin educaţie, formare şi dezvoltare!
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