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PREFA�� 

Dic�ionarul praxiologic de pedagogie î�i propune definirea în termeni opera�io-
nali a conceptelor �i sintagmelor pedagogice relevante în prezent în studiul �tiin�elor 
educa�iei �i cu aplicabilitate în înv���mântul preuniversitar, prin realizarea unui inven-
tar al semnifica�iilor educa�ionale ale acestora. 

Explicitarea semnifica�iilor educa�ionale s-a realizat din perspective �tiin�ifice 
multiple, operante în analizele, sintezele, cercet�rile teoretico-fundamentale �i practic-apli-
cative din domeniul �tiin�elor educa�iei, în teoria �i practica educa�iei, respectiv, dup� 
caz, cu eviden�ierea implica�iilor: pedagogice, psihologice, curriculare, didactice, mana-
geriale, sociologice, filozofice, ergonomice, legislative, informatice, economice, etice, 
axiologice, specifice teoriei comunic�rii. 

În complementaritate, pentru sprijinirea cititorului, autorii au oferit analize �i 
interpret�ri moderne, citate referitoare la conceptele analizate �i exemple originale, 
în care s-au utilizat conceptele �i sintagmele în enun�uri care se circumscriu �tiin�elor 
educa�iei. Dincolo de for�a lor explicativ� �i ilustrativ�, aceste suporturi sprijin� cititorul 
în exersarea �i dezvoltarea limbajului de specialitate – psihopedagogic, curricular, didac-
tic �i managerial, îndeosebi prin definirea conceptelor pedagogice, prin realizarea de 
conexiuni logice între ele, prin realizarea de transferuri conceptuale �i metodologic-ac-
�ionale. 

Realizarea de conexiuni ideatice logice este sprijinit� explicit, prin: 
� eviden�ierea extensiunii termenilor analiza�i; 
� (inter)rela�ion�rile explicite (trimiterile care se fac la al�i termeni pedago-

gici afla�i în leg�tur� cu termenul analizat) �i implicite (informa�iile explica-
tive oferite) realizate. 

Utilitatea dic�ionarului este întregit� prin conceperea unui set de aplica�ii  
generale cu valen�e formative, pentru diferite concepte �i sintagme, care pot fi realiza-
te individual sau în grup, la alegerea cititorului, �i care sprijin�: 

� formarea �i dezvoltarea competen�ei de a reflecta – individual �i colectiv – la 
diverse problematici, topici, probleme circumscrise �tiin�elor educa�iei; 

� exersarea flexibilit��ii cognitive în abordarea teoretic� �i aplicativ� a diferite-
lor problematici pedagogice, curriculare, didactice, manageriale �.a.; 

� dezvoltarea competen�elor ac�ionale – de informare �i documentare, de acti-
vitate intelectual� (individual� �i în grup), de analiz� reflexiv� (individual� �i 
colectiv�) critic-constructiv� �i de argumentare; 

� demersurile de rela�ionare cu cei din jur �i empatizarea cu ei, colaborarea �i 
lucrul în grup. EDITURA P
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PREFA�� 12

Dat fiind volumul mare de text �i pentru a le oferi cititorilor un instrument de 
documentare opera�ional, dic�ionarul este organizat în volume; cel de-al treilea volum 
integreaz� cuvinte �i sintagme pedagogice care încep cu literele i, î, j, k �i l. 

Pentru sprijinirea demersurilor informative ale cititorilor, la finalul fiec�rei grup�ri 
de cuvinte/ sintagme care încep cu o anumit� liter�, se prezint� o list� bibliografic�, ce 
reune�te titluri de lucr�ri pedagogice �i site-uri cu resurse pedagogice, curriculare,  
legislative (în vigoare la data elabor�rii dic�ionarului) etc., care fundamenteaz� pro-
blematicile vizate prin termenii explicita�i. 

 
 
 

prof. univ. dr. MU�ATA-DACIA BOCO� 
 

Cluj-Napoca, aprilie 2017 
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Ideal 13 

I 

I 
Iconic (cu referire la con�inuturile curriculare) – Modalitate de transpunere di-

dactic� a con�inuturilor curriculare (în vederea însu�irii lor de c�tre educabili) cu aju-
torul imaginilor �i al reproducerilor figurative. În acest sens, J. Bruner considera c� 
orice con�inut care urmeaz� s� fie prezentat copiilor poate fi organizat �i structurat 
adecvat, astfel încât s� devin� posibil� predarea lui la orice vârst�: „(…) exist� o anu-
mit� form� a oric�rei priceperi sau cuno�tin�e, de natur� a fi transmis� la orice vârst� 
am vrea s-o introducem în educa�ie” (1970, p. 49). În func�ie de caracteristicile con�i-
nuturilor �i de vârsta elevilor, se poate opta pentru modalit��i de exprimare a ideilor, 
pentru sisteme de nota�ii sau „traduceri” diferite ale unora �i acelora�i cuno�tin�e, care 
pot fi mai mult sau mai pu�in expresive �i adecvate particularit��ilor psihologice pro-
prii vârstei. În vederea realiz�rii activit��ii de predare, Bruner (1970) recomanda urm�-
toarele variante de transpunere a con�inuturilor (c�rora le sunt asociate anumite 
modalit��i de cunoa�tere a obiectelor �i fenomenelor lumii reale, de reprezentare a ide-
ilor): 1) în registrul ac�ional, în ac�iuni (modalitatea de cunoa�tere este activ�, se ba-
zeaz� pe ac�iune, manipulare, exersare); 2) în registrul iconic, al reprezent�rilor �i 
imaginilor (modalitatea de cunoa�tere este axat� pe utilizarea imaginilor, în absen�a 
manipul�rilor efective); 3) în registrul simbolic, propozi�ional (modalitatea de cunoa�-
tere este bazat� pe utilizarea simbolurilor-cuvinte sau a altor semne conven�ionale). 
Cele trei registre se cer valorificate �i îmbinate ra�ional, f�r� s� se absolutizeze sau s� 
se marginalizeze vreunul. Spre exemplu, în leg�tur� cu rolul imaginilor în formarea 
conceptelor, psihologul M. Zlate (1973) afirma c� se poate dispune de un suport intuitiv 
mai mult sau mai pu�in solid, care poate sprijini asimilarea conceptelor �i procesul de 
conceptualizare; dac� suportul intuitiv este valorificat excesiv, el devine predominant, 
poate domina con�inutul conceptelor, care vor fi invadate, sufocate, sau se poate distan�a 
de el, ceea ce îngreuneaz� procesualitatea conceptualiz�rii; alteori, îns�, conceptele sunt 
introduse �i definite prin intermediul imaginilor bine selectate �i dozate. (Exemplu: 
Iconicul se „deosebe�te de simbolurile conven�ionale �i arbitrare cum sunt cuvintele ce 
nu seam�n� prin forma lor cu realit��ile pe care le desemneaz�”. – P. Popescu-Neveanu, 
1978, p. 317) 

 
Ideal (cu determin�ri educa�ionale) – 1. Ideal de via�� – Reprezentare mental�, 

imagine a dezirabilit��ii referitoare la modul de via�� la care aspir� o persoan�. Con-
struirea idealului de via�� este un proces care începe în primii ani de existen��, unele 
elemente ale lui ap�rând în jurul vârstei de 4-5 ani; perioadele cele mai relevante în 
conturarea acestuia sunt, îns�, preadolescen�a �i adolescen�a, la sfâr�itul c�rora apare  EDITURA P
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Ideal 14

destul de bine conturat. Idealul de via�� se configureaz�, predominant, sub influen�a 
modelului de via�� al educatorilor, al membrilor familiei, al celorlalte persoane din 
jurul copiilor �i tinerilor. Un ideal de via�� contureaz� tipurile de valori dup� care un 
individ sau o genera�ie se ghideaz� �i în func�ie de care ac�ioneaz� în scopul propriei 
form�ri �i deveniri, prin proiectarea �i atingerea progresiv� a scopurilor �i obiectivelor 
pe termen mai scurt sau mai lung. În acest fel, idealul de via�� poate fi în�eles �i ca o 
modalitate de proiectare a unei persoane în viitor, prin anticiparea tendin�elor principa-
le de dezvoltare care ac�ioneaz� în societate, precum �i a propriilor resurse de materia-
lizare a aspira�iilor personale. Pe parcursul vie�ii, idealul de via�� poate suferi nuan��ri 
�i dezvolt�ri, întrucât formarea �i dezvoltarea lui sunt influen�ate de contextele rela�io-
nal-situa�ionale �i sociale ale persoanei, precum �i de experien�ele personale �i sociale 
traversate de aceasta. Sistemul de valori promovate care stau la baza idealului de via�� 
reflect�, în bun� m�sur�, gradul de maturizare al persoanei (Dic�ionar de pedagogie, 
1979), viziunea asupra vie�ii, mentalitatea proprie �.a. (Exemplu: „Reprezentând o de-
cisiv� for�� spiritual�, idealul are o structur� complex� în care noi distingem: a) sensul 
vie�ii, direc�ia în care se orienteaz� persoana; b) semnifica�ia vie�ii, însemn�tatea ce 
i se acord� acesteia �i nivelul de aspira�ii; c) scopul vie�ii sau obiectivul întregii exis-
ten�e personale; d) modelul idealizat sau idealul, care este urmat, pasionat �i consec-
vent.” – P. Popescu-Neveanu, 1978, p. 318) Vezi �i ideal educa�ional/ educativ/ 
pedagogic, ideal estetic, ideal moral/ moral-civic. 2. Ideal educa�ional/ educativ/ 
pedagogic – Finalitatea educa�ional� cu gradul cel mai mare de generalitate, care ex-
prim� orient�rile strategice pentru activitatea educativ� v�zut� în ansamblu, la nivelul 
întregii societ��i, într-o anumit� etap� istoric� a dezvolt�rii economice, sociale, �tiin�i-
fice �i culturale a unei ��ri. Practic, idealul educa�ional/ educativ/ pedagogic conden-
seaz� modelul proiectiv de personalitate spre care tinde societatea, în acord cu 
sistemul de valori pe care aceasta le promoveaz�; este vorba despre un model dinamic, 
având caracter prospectiv �i programatic, ce configureaz� sintetic tr�s�turile cardinale 
dezirabile ale personalit��ii umane, care ar urma s� se reg�seasc� la nivelul fiec�rei 
personalit��i, func�ie de dezvoltarea ontogenetic� �i de particularit��ile psihofizice 
proprii. A�adar, idealul educa�ional/ educativ/ pedagogic reflect� �i exprim� coordona-
tele majore ale societ��ii, într-o anumit� epoc� sau perioad� istoric�, iar educa�ia este 
chemat� s� urm�reasc� atingerea lui. (Exemplu: „Idealul educa�ional al �colii româ-
ne�ti const� în dezvoltarea liber�, integral� �i armonioas� a individualit��ii umane, în 
formarea personalit��ii autonome �i în asumarea unui sistem de valori care sunt nece-
sare pentru împlinirea �i dezvoltarea personal�, pentru dezvoltarea spiritului antrepre-
norial, pentru participarea cet��eneasc� activ� în societate, pentru incluziune social� �i 
pentru angajare pe pia�a muncii.” – articolul 2, alineatul (3) din Legea Educa�iei Na�i-
onale nr. 1/ 2011, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare – http://legeaz.net/legea-
educatiei-nationale-1-2011/) Originile idealului educa�ional se afl� în realitatea social�, 
psihologic� �i pedagogic�, realit��i care se afl� într-o continu� dinamic�, astfel încât 
idealul se modific� �i se îmbog��e�te permanent, pe toate cele trei dimensiuni ale sale, 
de altfel, interrela�ionate: a) dimensiunea social� – prin orient�rile pe care le imprim� 
ac�iunii educa�ionale, idealul este în concordan�� cu tendin�ele generale de dezvoltare 
a societ��ii; b) dimensiunea psihologic� – idealul configureaz� tipul de personalitate EDITURA P

ARALE
LA

 45



Idealism pedagogic 15 

pe care societatea îl reclam�; c) dimensiunea pedagogic� – se refer� la oportunit��ile �i 
posibilit��ile de care dispune sau pe care va trebui s� le de�in� practica educa�ional� 
pentru a urm�ri în mod eficient idealul educa�ional (M. Boco�, D. Jucan, 2008). Vezi 
�i educa�ie, finalit��ile educa�iei/ educa�ionale/ instructiv-educative, personalitate, 
valoare. 3. Ideal estetic – Model proiectiv �i prospectiv de frumos spre care tinde, în 
general, societatea uman�, într-o anumit� epoc� sau perioad� istoric�; el exprim� ceea 
ce este specific, dominant în receptarea, evaluarea �i crearea frumosului artistic, social, 
natural, în diversitatea gusturilor estetice �i în atitudinile estetice dezirabile. Vezi �i 
educa�ie estetic�, estetic�. 4. Ideal etic – Model proiectiv, prospectiv �i programatic, 
care cuprinde chintesen�a dimensiunii etice a personalit��ii umane, structurat pe un 
sistem de valori �i principii caracteristice op�iunilor comportamentale de factur� etic� 
ale unei societ��i, spre care tinde o colectivitate sau un individ, într-o anumit� epoc� 
sau perioad� istoric�. Vezi �i etic�. 5. Ideal moral/ moral-civic – Model proiectiv, 
prospectiv �i programatic, care cuprinde chintesen�a dimensiunii morale/ moral-civice 
a personalit��ii umane, într-o anumit� epoc� sau perioad� istoric� �i care este structurat 
pe un sistem de elemente axiologice, sistem pe care societatea îl consider� dezirabil. 
Devalorizarea idealurilor morale/ moral-civice poate determina criza moral�, fie la 
nivelul unui individ, fie la nivelul societ��ii. Vezi �i educa�ie civic�, educa�ie moral�. 
6. Ideal profesional (al unei persoane) – Imagine mental� a unei profesii, în care se 
proiecteaz� �i se condenseaz� aspira�iile profesionale/ ocupa�ionale ale unei persoane. 
În principal, conturarea idealului profesional propriu presupune: con�tientizarea posi-
bilit��ilor personale de construire a propriului traseu de carier� �i de dezvoltare în cari-
er�; alegerea profesiei/ carierei spre care persoana aspir�, pe care o consider� ideal�; 
vizarea unui nivel înalt de (auto)realizare profesional�, de dezvoltare a competen�elor 
profesionale �i a culturii profesionale. Vezi �i alegerea profesiei/ carierei, aspira�ie 
profesional�/ ocupa�ional�, autodep��ire, carier�, competen�e profesionale, cul-
tur� profesional�. 

 
Idealism pedagogic – Orientare în pedagogie care consider� c� scopul fundamen-

tal al educa�iei îl reprezint� formarea „omului ca om”, indiferent de orice determinare 
social-istoric�. Inspirat de curentul idealist din filozofie, idealismul pedagogic cunoa�-
te urm�toarele faze: a) idealismul clasic; b) idealismul individualist al lui J.-J. Rousseau 
(care face trecerea de la idealul „omului tip”, impus din afar�, la idealul dezvolt�rii 
individualit��ii, prin cultivarea tuturor disponibilit��ilor �i poten�ialit��ilor individului); 
c) idealismul moral al lui I. Kant (care accentueaz� delimitarea scopului educa�iei de 
orice realitate concret�, de orice finalit��i de ordin practic, el considerând c� �elul fun-
damental al vie�ii îl reprezint� subordonarea ei idealului �i legii morale); d) idealul 
neoclasicist al secolului XIX (care promova o cultur� formativ�, care punea în valoare 
individualitatea, o cultur� integral�, care viza: cunoa�terea lumii obiective cu ajutorul 
�tiin�elor pozitive; cunoa�terea lumii subiective prin �tiin�ele umaniste; cultivarea ca-
pacit��ii de a stabili raporturi logice �i raporturi cantitative, prin studiul logicii �i ma-
tematicii, discipline deosebit de formative) (http://cis01.ucv.ro/DPPD/valori_clasice_ 
in_educatie.pdf, Dic�ionar de pedagogie, 1979). 
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Idee pedagogic� 16

Idee pedagogic� – 1. Reprezentare sumar�, vedere de ansamblu, global�, elemen-
tar� asupra unui aspect educa�ional, produs al activit��ii de gândire în domeniul �tiin�e-
lor educa�iei. Mai multe idei pedagogice articulate într-un sistem coerent, care asigur� 
o anumit� viziune �i în�elegere a evenimentelor, proceselor �i fenomenelor educa�iona-
le formeaz� o concep�ie pedagogic�. Vezi �i concep�ie pedagogic�. Ideile �i tezele 
pedagogice fundamentale care stau la baza unor abord�ri conceptuale generale asigur� 
substan�a unei doctrine pedagogice. Vezi �i doctrin� pedagogic�. 2. Idee pedagogic� 
ancor�/ pivot/ for��/ cheie – Idee de baz�, principal�, esen�ial�, referen�ial� pentru 
anumite arii de con�inuturi, care este valorificat� în abord�rile pedagogice, în eseuri,  
în prezent�ri, în expuneri/ dezbateri, în cercet�ri pedagogice, în studii �i articole etc. În 
jurul ideilor ancor�/ pivot/ for��/ cheie, în jurul explicit�rilor necesare �i al rela�iilor 
care se stabilesc între acestea se organizeaz� întregul discurs pedagogic. Vezi �i  
discurs pedagogic/ educa�ional, explicitare. 3. Idee pedagogic� preconceput� – 
Idee pedagogic� admis�, adoptat� f�r� o cercetare atent� prealabil�, adesea cu caracter 
empiric, care poate duce la formarea unei concep�ii empirice. Vezi �i concep�ie peda-
gogic� empiric�. În general, în cunoa�terea pedagogic� �i în cunoa�terea �tiin�ific�, se 
recomand� adoptarea unei atitudini impersonale �i obiective, neimplicarea în ra�iona-
mente �i judec��i a unor idei preconcepute, a unor prejudec��i proprii, precum �i mani-
festarea respectului pentru datele �tiin�ifice, pentru fundamentarea �tiin�ific� a noului, 
pentru rigurozitatea �tiin�ific�. Vezi �i cunoa�tere empiric�, cunoa�tere pedagogic�. 

 
Identificare (în teoria �i practica educa�ional�) – 1. (în psihologia cognitiv�, în 

procesul înv���rii cognitive) Form� de asociere cognitiv� care faciliteaz� înv��area, 
prin care se recunoa�te un obiect sau un eveniment ca apar�inând unei clase, permi�ând 
stabilirea unei coresponden�e între obiectul/ evenimentul perceput �i modelul mental 
(recunoa�terea prin asimilare cu o schem� cognitiv�) (R. Doron, F. Parot, 2008).  
2. (în psihologia social�, în procesul înv���rii sociale) Mecanism de înv��are �i dez-
voltare social�, prin care subiectul, la nivel incon�tient, adopt� atribute, tr�iri, aspira�ii 
etc. care apar�in altei persoane (ori unui personaj), manifestându-se astfel o transfor-
mare par�ial� sau total�, dup� modelul persoanei/ personajului cu care s-a identificat. 
Având caracter incon�tient, identificarea se deosebe�te de imita�ie, care este o copie 
con�tient� a comportamentelor, a felului de a fi �i reac�iona, a modului de prezentare 
fizic� etc. ale unei persoane/ unui personaj (exemplu: identificarea elevului cu un 
anumit personaj literar, cu tr�s�turile acestuia sau cu experien�ele sale, reale sau fic�i-
onale, surprinse de opera literar� studiat�). Ulterior, persoana poate înv��a acest nou 
comportament pentru eficientizarea c�ruia î�i poate dezvolta un control intern.  
3. (în psihologia social�) Mecanism psihologic prin care are loc o autodescoperire a 
diverselor caracteristici proprii care vor conduce la formarea identit��ii unei persoane, 
de exemplu: identificare social� (prin recunoa�terea apartenen�ei sociale la o (mi-
cro)comunitate, (micro)colectivitate, �coal�, clas� de elevi etc.), identificare voca�io-
nal� (descoperire de aptitudini, capacit��i �i abilit��i proprii adecvate preg�tirii pentru 
o anumit� carier�), identificare afectiv� (recunoa�terea capacit��ii de transpunere emo-
�ional� în situa�ia altor persoane/ empatie) �.a. Vezi �i empatie, identitate (a educabi-
lilor/ a grupurilor de educabili/ a microcolectivit��ilor). EDITURA P
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