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Abstract: Volume Terminologia educației (constituire, caracteristici și tendințe de dezvoltare) 

signed by Inga Druță (Tipo Moldova Publishing, Iași 2014) stands in the literature of specialty as 

the argument volume of the existence of a specific pedagogical terminology. The study’s 

contemporaneousness is given by at least two arguments: on the one hand, the research invalidates 

the idea of a lack of pedagogical terminology, advanced by some authors, and on the other, it 

organizes a terminology on the intersection of numerous linguistic, conceptual and cultural 

influences derived both from the Occident and the Orient into a coherent work. It is a study of good 

omen through which Mrs. Inga Druța submits to analysis the field of pedagogy from multiple 

perspectives – historical, linguistic, theoretic and pragmatic.  
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Volumul Terminologia educației (constituire, caracteristici și tendințe de 

dezvoltare), semnat de Inga Druță (Editura Tipo Moldova, Iași 2014) se impune în 

literatura de specialitate drept volumul-argument al existenței unei terminologii 

pedagogice specifice. Actualitatea studiului este dată de cel puțin două argumente: pe de o 

parte, cercetarea infirmă ideea lipsei unei terminologii pedagogice, avansată de unii autori, 

iar pe de altă parte, organizează într-o lucrare coerentă o terminologie aflată la interferența 

a numeroase influențe lingvistice și conceptuale, culturale, venite deopotrivă, dinspre 

Occident și Orient. Este un studiu de bun augur prin care doamna Inga Druța supune 

analizei domeniul pedagogiei, din perspective multiple – istorică, lingvistică, teoretică și 

pragmatică.  

Dimensiunea istorică pune în valoare etapele dezvoltării educației, ale creației 

terminologice românești (perioada 1801-1828; 1829-1860 etc) în ordine cronologică, în 

Moldova, Țara Românească, Transailvania, Banat și Bucovina. Rolul avut de Veniamin 

Costache în înființarea seminarului teologic de la Iași (1803), de transilvăneanul Gheorghe 

Lazăr, care pune în aplicare la mănăstirea Sfântul Sava, un impresionant plan de învățământ 

în limba română, cursurile ținute în limba română, la Arad, în cadrul școlii Preparandia, 

gimnaziul românesc de la Blaj (ridicat la 1831 la rang de liceu), lucrările originale și 

traducerile lui Zaharie Boiu (Sibiu, 1862), Pedagogia semnată de Simion Bărnuțiu (Iași, 

1870) reprezintă doar câteva momente din procesul de formare și dezvoltare a 

învățământului românesc, a terminologiei de specialitate din domeniu.  
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Dimensiunii lingvistice, autoarea i-a rezervat un spațiu generos în lucrare, în care 

vorbește despre procesul de constituire  a terminologiei  pedagogice românești și 

caracteristicile de evoluție, despre relația dintre terminologia pedagogiei - lingvistică și 

planul referențial. Cercetarea și definirea conceptelor, evoluția termenilor se realizează  în 

baza documentelor istorice, a lucrărilor de lexicografie din secolele XIX și XX, din 

perspectivă interdisciplinară și descriptiv–lingvistică (v. termenul de pedagogie). 

Modernizarea și specializarea terminologiei pedagogice produsă în secolul XX este un 

capitol subsțantial, autoarea acordând atenție la trei categorii de concepte: concepte 

fundamentale, concepte operaționale (”variabile în funcție de condițiile concrete care apar 

la nivelul practicii educației și instruirii”, p.47) și concepte specifice (preluate din alte 

domenii de cercetare științifică-disciplinară, interdisciplinară, intradisciplinară, 

interdisciplinară, transdisciplinară). Dintr-o altă perspectivă, studiul realizează distincția 

necesară dintre conceptele tradiționale (”reevaluabile în contextul inovației pedagogice: 

predare, învățare, conducerea școlii, inspecția școlară”, p. 48), conceptele în ascensiune 

(”lansate cu insistență în ultimii ani într-un câmp perceptiv perturbat adesea de numeroase 

confuzii și interferențe: curriculum, reforma educației, finalitățile educației, managementul 

educației, gestiunea educației, p. 48”), conceptele preluate din alte științe (”aplicate în 

condiții și cu mijloace specific pedagogice: democratizarea învățământului, informatizarea 

învățământului, politica educației”) și conceptele tehnice (”vehiculate mai de mult sau mai 

recent în diferite situații pedagogice: auxiliare didactice, credit pedagogic, modul didactic, 

instruire asistată pe calculator”).În privința procesului de dezvoltare a terminologiei 

pedagogice actuale, autoarea consideră că modernizarea se realizează deopotrivă prin 

forme inovative, prin mobilitate conceptual-semantică. Dimensiunea teoretică a cercetării 

se realizează în cadrul coordonatelor istorică și lingvistică. 

Așa cum s-a mai spus, lucrarea respectă două principii fundamentale – filonul 

național și filonul universal de abordare a domeniului de cercetare. Pe lângă noutatea 

cercetării, informația și documentarea bogată, volumul semnat de Inga Druța se recomandă 

prin profunzimea gândirii, prin erudiție și eleganța stilului. 


