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Filosofia educaţiei lui John Dewey şi efectele sale asupra filosofiei educaţiei 

contemporane 

 

 

1. Scopul, metodica şi structura lucrării 

                                                              

Scopul principal al cercetării mele este prezentarea şi analiza noţiunilor şi principiilor 

fundamentale ale filosofiei educaţiei lui John Dewey, operaţionalizarea acestor noţiuni şi 

descoperirea modalităţilor în care ideile lui Dewey au generat o schimbare de fond în gândirea 

pedagogică şi filosofică. Doresc să demonstrez că în centrul gândirii sale se află interacţiunea 

şi comunicarea, prin caracterul său anti-metafizic sistemul lui Dewey arată în direcţia 

postmodernităţii, dobândind relevanţă şi în zilele  noastre. Lucrarea de faţă urmăreşte 

reconstrucţia acelor perspective din filosofia lui Dewey care şi în secolul XXI. sunt 

importante celui preocupat de filosofia educaţiei, intenţia mea fiind evidenţierea principiilor, 

care constituie fundamentele filosofiei educaţiei sale şi care la rândul lor au devenit - implicit 

sau explicit - principiile gândirii pedagogice şi filosofice contemporane. Am dorit să 

prefigurez acele modalităţi în care Dewey reuşeşte să rezolve contradicţiile ce se conturează 

între noţiuni antagonistice ca educaţie şi viaţă, şcoală şi curriculum, educator şi educat, teorie 

şi practică, şi cum anume sinteza realizată de el a fost sau poate fi actualizată. Problemele cu 

care s-a confruntat educaţia şi societatea americană de la sfârşitul secolului XIX. au fost cu 

mult diferite de cele cu care ce confruntă societatea şi educaţia astăzi, premisa lucrării de faţă 

este că în pofida acestui fapt, soluţiile propuse de Dewey pot reprezenta puncte de plecare 

pentru soluţionarea problemelor actuale.  Pentru analiza cât mai completă a contextului în 

care a apărut sistemul lui Dewey, în capitolul 2. am prezentat succint mediul cultural, social şi 

economic al Statelor Unite de la sfârşitul secolului XIX. şi început de secol XX., cât şi 

predecesorii săi filosofici mai importanţi (Emerson, Hegel, Darwin, pragmatiştii James şi 

Peirce), astfel am dorit să realizez succint geneza operei sale vaste. 

În ceea ce priveşte metoda aplicată, am considerat potrivită pentru această cercetare 

planul progresiv, care în accepţiunea lui Jacqueline Russ constă în a lua în considerare, din 

puncte de vedere succesive o aceeaşi noţiune pe care le studiem, aprofundându-le. Planul 

progresiv produce definiţii din ce în ce mai complexe şi bogate, astfel încăt putem să 

desprindem şi să explicităm esenţa termenului care cere o analiză. În cazul nostru aceşti 

termeni sunt noţiunile fundamentale ale filosofiei educaţiei lui Dewey, pe care le-am dorit să 
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prezentăm într-un context căt mai larg şi într-o manieră căt mai profundă. Structura lucrării 

urmăreşte în consecinţă logica planului progresiv, primele capitole prezintă termenii 

educaţionali în sensul lor mai strict, după care în capitolele 5., 6., 7. am elaborat o analiză mai 

amplă şi mai aprofundată.  

Consider că relevanţa abordării mele constă în caracterul său interdisciplinar, 

categoriile fundamentale fiind prezentate în primul rând prin prizma gândirii pedagogice şi 

filosofice, dar am acordat atenţie aspectelor istorice, economice, socio-politice, astfel 

ajungând la o interpretare complexă, multidimensională a problemei cercetate. Pe lângă 

legătura esenţială dintre pedagogie şi filosofie lucrarea propune analizarea legăturilor dintre 

cultura şi filosofia americană şi ceea europeană, legătură care în cazul operei lui Dewey este 

de mare interes. Pentru a fundamenta discursul lucrării, în introducere am analizat cele două 

noţiuni care se leagă organic de această lucrare: pragmatismul şi filosofia educaţiei. 

 

2. Educaţia şi şcoala lui Dewey 

 

 Conceptul central este educaţia, proces care începe de la naştere şi continuă să formeze 

obiceiurile, ideile, emoţiile fiecărui copil. Scopul educaţiei nu este reproducerea obiceiurilor 

vechi, ci formarea unor noi atitudini. Dewey accentuează faptul că şi în cazul educaţiei trebuie 

să vorbim de importanţa procesului pedagogic, nu doar de „produsul finit”. Educaţia 

adevărată înseamnă, după spusele lui Dewey, stimularea potenţialului copilului după 

necesităţile societăţii în care se află. Prin aceşti stimuli el începe să se comporte ca un 

membru al unităţii sociale, reuşeşte să-şi lărgească perspectiva şi va acţiona în interesul 

beneficiului grupului său. 

 Educaţia are două laturi importante, accentuate de nenumărate ori de Dewey: latura 

psihologică şi latura socială, sociologică. Latura psihologică este primordială pentru că 

instinctele şi sentimentele copilului ar trebui să reprezinte punctul de pornire pentru orice 

educator. Dacă activitatea din şcoală neglijează caracterul psihologic al copilului, ea va 

deveni un proces arbitrar şi fără şanse de reuşită. Pe de altă parte cunoaşterea condiţiilor 

sociale ale copilului este la fel de necesară pentru a interpreta posibilităţile acestuia de viitor. 

Astfel latura psihologică şi socială sunt organic legate. 

 Educaţia – prin definiţie - ar trebui să însemne pregătirea copilului pentru viitor. Însă 

deja Dewey constată (în contextul sfârşitului de secol XIX.) că venirea democraţiei, 

industrializarea accentuată fac greu de prezis în ce fel de civilizaţie va trăi copilul peste 20-30 

de ani, astfel devine aproape imposibil de pregătit copilul pentru un set de condiţii precise. 
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Pregătirea pentru viitor nu poate să însemne decât să-l învăţăm să fie capabil să-şi conducă 

propria viaţă, să se poată folosi de capacităţile sale, ca acestea să le fie instrumente utile – 

gânduri de o deosebită actualitate şi pentru pedagogii zilelor noastre. 

 Societate în concepţia lui Dewey este o uniune organică de indivizi, iar individul 

educat este un individ social: fără componenta socială individul este doar o abstracţie, fără 

individ societatea este o masă inertă. Tocmai din aceste considerente educaţia trebuie să fie o 

introspecţie corectă în capacităţile, orientarea, obiceiurile copilului. Aceste tendinţe interioare 

trebuie înţelese şi traduse la echivalentul lor social, pentru a evalua cum pot servi societatea. 

 Instituţia socială care în mod formal deserveşte educaţia, este şcoala. Şcoala şi 

activităţile şcolare ar trebui să fie procese de viaţă, nu un mediu în care elevul se pregăteşte 

pentru viaţă. Şcoala ar trebui să reprezinte viaţa, spune Dewey şi putem afirma că această 

consideraţie ar trebui să ne dea şi astăzi de gândit.  Şcoala ca instituţie ar trebui să simplifice 

viaţa socială la o formă embrionară. Viaţa este atât de complexă, dacă îi prezentăm ca atare, el 

va fi copleşit. Viaţa socială simplificată din şcoală ar trebui să pornească de la viaţa familiei 

de acasă, acestea ar fi acele activităţi pe care ar trebui în primul rând să înţeleagă copilul. 

Referirea la viaţa reală reprezintă o necesitate psihologică: şcoala ar trebui să adâncească şi să 

extindă valorile legate de viaţa copilului, cu experienţele lui anterioare. Educaţia morală astfel 

se centrează pe elev şi vizează o unitate de muncă şi gândire cu ceilalţi.  

 Dewey constată că în educaţia americană prea mulţi stimuli şi factori de control 

pornesc de la profesori (putem afirma că această problemă nu poate fin neglijată nici de  

educaţia autohtonă!), deşi educatorii nu ar trebui să se afle în şcoală cu scopul de a impune 

copilului anumite idei şi obiceiuri. Obiectivul profesorului ar fi să selecteze influenţele care 

afectează copilul, să-l asiste să răspundă la ele, să se comporte ca un partener, un membru al 

societăţii. În această ordine de idei disciplina şcolară nu ar trebui să vină de la profesor ci să 

fie impusă de forma de viaţă din şcoală. Profesorul în acest context apare ca un facilitator al 

ideilor, el nu impune ideile, doar face posibilă crearea ideilor. Acest model de profesor poate 

fi considerat şi azi de mare actualitate şi el există în mare măsură tot la nivel de deziderat. 

 Conţinutul educaţional ar trebui să difere de unitatea de informaţii inconştiente, 

primitive, prezente la nivelul vieţii sociale. Pe de altă parte, afirmă Dewey, violăm natura 

copilului dacă îl introducem direct şi fără pregătiri prealabile într-o serie de materii şcolare, 

fără legături evidente cu viaţa lui socială. Centrul de greutate ale programelor şcolare nu ar 

trebui să reprezinte materii ca istoria sau matematica ci ar trebui să „istorizăm”, 

„matematizăm” experienţa şi activitatea socială proprie copilului. Dewey îndeamnă pe 

profesori să (se) întrebe cum ar putea un elev să se apropie de activităţile umane şi să se 
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intereseze mai puţin de produsele acestor activităţi. De exemplu istoria predată ca o serie de 

evenimente de demult nu are sens, luată însă drept studiul vieţii sociale, devine plină de 

înţelesuri. Copilul va înţelege şi va conştientiza moştenirea sa socială doar dacă vom facilita 

ca şi el să participe la activităţi care au făcut ca civilizaţia să fie ca atare. Din aceste motive se 

necesită activităţi expresive şi constructive din partea elevilor, nu de reproducere, precum 

educaţia tradiţională cerea. Activităţile propuse de Dewey (cusut, gătit etc) nu ar trebui să 

apară ca ceva adiţional la materiile importante, ele ar trebui să fie activităţile fundamentale, 

prin care s-ar realiza şi introducerea materiilor mai sus amintite. Ştiinţele naturii ar trebui să 

se lege de experienţele pe care copii deja le au, limbile să reprezinte mijloace de comunicare, 

nu doar o modalitate de reproducere a unor informaţii. Educaţia este de fapt reconstrucţia 

realităţii, a experienţei şi tocmai de aceea procesul şi scopul educaţiei trebuie să fie aceeaşi: 

viaţa însăşi. 

 Educaţia, centrul filosofiei lui Dewey, înseamnă comunicare. Comunicarea este 

stabilimentul cooperării, într-o activitate în care toţi sunt parteneri. Astfel în procesul 

educaţional trebuie să regăsim situaţii în care persoanele implicate iau parte cu adevărat la o 

activitate comună şi interesul lor, al fiecărui partener, este reuşita.  Această comunicare nu 

constă în transportarea informaţiilor, ea înseamnă participare – influenţa profesorului asupra 

elevului nu este una directă, informaţia comunicată de profesor nu intră direct în mintea 

copilului, fără transformări. Educaţia se face prin mediul în care se află şi experimentează 

copilul. Educaţia nu este ceva ce i se face copilului, educaţia se face împreună cu el. 

În privinţa metodelor utilizate este de mare interes constatarea lui Dewey: activitatea 

tot timpul precede reflecţia, muşchiul se mişcă înaintea sensibilităţii, mişcarea precede 

gândirea. Neglijând acest fapt se risipeşte multă energie şi mult timp în şcoli, încercând să 

reducă copilul la o atitudine pasivă, receptivă, nepermiţând copilului să se desfăşoare conform 

naturii sale. Pragmatismul lui Dewey poate fi regăsit şi în aceste premise: ideile sunt 

considerate rezultatele acţiunilor, simbolurile sunt o necesitate în dezvoltarea mentală, sunt 

instrumente pentru a reduce efortul, însă acelea care nu au finalitate într-o activitate, sunt idei 

fără sens, impuse din afară. 

 Imaginea este un instrument important al educaţiei, predarea ar deveni mult mai 

eficientă dacă s-ar apela de mai multe ori la ilustrări de acest gen în locul explicaţiilor verbale. 

Educatorul trebuie să observe acele lucruri care preocupă copilul, motivaţiile lui nu trebuie 

neglijate sau suprimate. Trebuie descoperit puterea copilului în interesul desfăşurării sale în 

direcţia motivaţiilor interioare. 
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 În procesul educaţional factorul central este copilul, o fiinţă imatură, capabilă de 

creştere  - acesta fiind condiţia principală a dezvoltării - la care se adaugă acele scopuri, 

conţinuturi, sensuri, valori sociale care sunt incorporate în experienţa adultului şi exprimate în 

curriculum-ul şcolar. Dewey prezintă în detaliu faptul că între copil şi curriculum în filosofia 

educaţională s-a constatat un conflict. Lumea copilului este un univers fluid şi fluent, viaţa lui 

are unitate şi integritate în timp ce disciplinele şcolare prezintă lumea în mod fracţionat, 

selectat şi abstractizat. Astfel clasificarea, un procedeu des folosit în cadrul şcolar, nu este 

parte a experienţei copilului, lucrurile nu apar în casete pentru el. Apar, deci, o serie de 

opoziţii între lumea îngustă, personală a copilului şi nemărginirea spaţiului şi timpului despre 

care ar trebui să înveţe, între unitatea vieţii şi diviziunea curriculum-ului, între viaţa practică 

şi emoţională a copilului şi aspectele logice, raţionale ale programului de studiu. 

 Din această opoziţie au apărut două soluţii: ori copilul trebuie să accepte docil cele 

prevăzute în curriculum, ori tocmai el este punctul de plecare şi finalul educaţiei, el 

constituind şi criteriul absolut. Se confruntă ideea conservatoare conform căreia orientarea, 

controlul şi legea sunt fundamentale, cu perspectiva liberală pentru care libertatea, iniţiativa, 

spontaneitatea sunt valorile pedagogice. Dewey, un hegelian veritabil, propune o sinteză, 

considerând că cele două opoziţii pot fi unite. Programa de studiu ar trebui să permită 

educatorului să determine mediul copilului şi indirect să-l direcţioneze. Profesorul trebuie să 

realizeze care sunt calităţile şi capacităţile copilului, totodată să definească ce înseamnă 

adevăr, bine şi frumuseţe şi să reuşească să orienteze activităţile copilului în această direcţie. 

Profesorul trebuie să lase ca natura copilului să-şi îndeplinească propriul destin, procesul 

trebuie să fie al copilului: potenţele lui trebuie să se manifeste, capacităţile sale trebuie 

exersate. Educaţia progresivistă este „o educaţie a experienţei prin experienţă”. Experienţa 

predecesorilor trebuie continuată de cei care învaţă în şcoli, astfel se realizează continuitatea 

experienţelor şi la selectarea acelor experienţe care vor fiinţa fructuos va veghea şcoala, 

curriculum-ul şi educatorii. 

 Când studiem problematica şi necesităţile conţinuturilor educaţionale, trebuie să 

observăm acele schimbări majore care s-au produs în modul de viaţă al americanilor (şi nu 

numai) la sfârşitul secolului XIX. În America tradiţională fiecare membru al familiei participa 

la treburile gospodăreşti, copii erau şi ei implicaţi, având responsabilităţi şi obligaţia de a 

produce sau a face ceva tot timpul, cooperând cu ceilalţi. Copilul era în contact permanent cu 

natura, cu lucrurile adevărate, de interes social şi de real folos. Nici o materie şcolară nu poate 

suplini efectul contactului direct cu realitatea însă gospodăriile moderne nu mai participă la 

lucrări de acest fel. Dewey consideră că este inutilă nostalgia după „acele vremuri bune” în 
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care copii erau modeşti şi obedienţi. Educaţia trebuie să urmeze schimbările societăţii în mod 

radical. Degeaba se introduce lucrul manual ca materie care vrea să suplinească contactul 

direct cu realitatea dacă el nu este conceput ca o metodă a vieţii ci ca o materie distinctă. 

Activităţile manuale trebuie considerate ca metode cu semnificaţie socială, şcoala în sine ar 

trebui să fie o formă a vieţii comunitare în loc de a fi un spaţiu separat de societate, unde se 

învaţă  doar lecţii. Disciplina poate fi menţinută acolo unde se recită anumite lecţii, într-un 

work-shop se poate constata un fel de dezordine: nu este linişte pentru că copii fac anumite 

lucruri, nu sunt reduşi la inactivitate şi tăcere. 

 În concepţia lui Dewey învăţăm cu adevărat doar atunci când „materia” este strict 

legată de experienţă. De exemplu, un băiat care la 12-13 ani coase o haină, analizat dintr-o 

perspectivă îngustă, efectuează o activitate inutilă. Într-o interpretare mai largă prin această 

activitate el va achiziţiona o serie de cunoştinţe noi: istoria materialelor folosite, de unde 

provin, cum se prelucrează, cum s-a dezvoltat industria respectivă ş.a.m.d., aplicând deja 

cunoştinţe utile de istorie, geografie, fizică. Astfel activitatea copilului (în exemplul nostru 

cusutul) asigură experienţe de prima mână şi cunoştinţe de ştiinţă aplicată. Dewey prin aceste 

idei formulează, prefigurează, de fapt, metoda proiectului. 

Deşi se spune că odată cu apariţia tipografiei învăţarea a devenit mai accesibilă, prin 

revoluţia intelectuală cunoaşterea este mai democratică, metodele nu s-au schimbat odată cu 

societatea şi au rămas in vigoare metodele educaţiei medievale: clasa este aranjată pentru 

ascultarea, receptarea informaţiei, fără posibilitate de mişcare, copii sunt trataţi în masă, ca 

unităţi pasive, iar centrul gravităţii se află în afara copilului, în profesor. Din moment ce copii 

se activizează, ei devin indivizi distincţi, lucru incomod pentru metodele învechite. Dewey 

enunţă un diagnostic şocant pentru educaţia americană de atunci şi poate ar fi un diagnostic şi 

pentru multe sisteme educaţionale actuale: şcoala nu este un spaţiu unde copilul trăieşte.  Este 

nevoie de o schimbare asemănătoare cu cea a lui Copernic, copilul să devină soarele, el să fie 

centrul în jurul căruia gravitează dispozitivele pedagogiei. Trebuie să credem în viaţa 

copilului, afirmă Dewey, astfel natura şi societatea vor putea trăi în sălile de clasă şi cultura 

va fi cuvântul de ordine al democraţiei. 

 În acest stadiu deja se poate observa că pentru Dewey educaţia reprezintă metoda 

fundamentală în sensul progresului social. Reformele impuse de lege şi forţate de penalităţi 

sunt tranzitorii şi sortite eşecului. Societatea poate să-şi formuleze propriile scopuri, mijloace 

şi resurse doar prin educaţie. Profesorii nu pregătesc doar indivizi: ei formează şi viaţa 

socială, asigură creşterea socială corectă – creştere de o deosebită importanţă pentru Dewey. 

Dacă o societate realizează acest fapt, resursele de timp, atenţie şi bani consacrate pentru acest 
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domeniu nu vor mai părea exagerate. Acestea ar fi acele considerente care şi în secolul XXI. 

ar trebui să provoace schimbări radicale. 

 

3. Noţiunile de bază ale filosofiei lui Dewey 

 

 Opera vastă a lui Dewey poate fi examinată din multe perspective, în lucrarea de faţă 

am considerat că cel mai relevant aspect ar fi cel antropologic, analiza naturii umane ar 

reprezenta modalitatea ceea mai potrivită de a ne apropria de termenii specifici ai lui Dewey. 

Trei elemente importante pot fi evidenţiate în acest sens: omul, produs al procesului evolutiv, 

omul social şi omul, fiinţă care rezolvă probleme.  

Inspirat de Darwin, Dewey a fost de părere că omul este rezultatul evoluţiei, la fel şi 

instituţiile, obiceiurile noastre au cunoscut un lung proces evolutiv. Acest proces nu are un 

scop definit, nu putem căuta un bun absolut, de aceea sarcina omului este să încerce 

maximizarea adevărului şi a fericirii. Dewey s-a folosit de descoperirile psihologiei timpurilor 

sale, astfel a analizat arcul reflex şi a considerat că prin acesta poate să explice natura şi 

mecanismul activităţii umane, fără să comită greşelile behaviorismului radical. În opinia sa 

arcul reflex trebuie văzut într-o unitate organică şi comprehensivă: stimulii, sistemul central şi 

reacţiile de toate felurile reprezintă un întreg, în nici într-un caz nu pot fi interpretate ca 

entităţi separate. Prin acest demers Dewey a dorit să elimine gândirea dualistă tradiţională şi a 

încercat să integreze raţiunea şi afecţiunile, organismul şi mediul într-un tot unitar. Tocmai 

din acest motiv omul nu este niciodată separat de lumea înconjurătoare şi depinde mult de 

relaţiile umane pe care le iniţiază. Mediul social este de fapt instrumentul realizării de sine 

pentru orice individ, limbajul folosit este definitoriu pentru evoluţia fiecăruia. Existenţa 

capătă sens prin interacţii sociale, prin sensurile comunicate. Fiinţa umană se autoevaluează 

prin evaluarea primită de ceilalţi, oamenii din jur oglindesc comportamentul individului, astfel 

conduita este întotdeauna socială. Chiar şi atunci când dorim să ne delimităm de mediul social 

în care ne aflăm, de fapt reflectăm la acel mediu şi după părerea lui Dewey, nu încetăm nici 

un moment să fim sub influenţa pozitivă, sau negativă a acestui context. Obiceiurile sociale 

sunt exprimate prin habitusuri, care fac posibile reacţiile noastre sistematice la impulsuri 

asemănătoare. Habitusurile sunt instrumente de coordinarea relaţiei noastre cu mediul în care 

existăm, ele pot fi formate prin procese de învăţare. În vederea creşterii permanente, individul 

este nevoit să integreze noi habitusuri pentru a-şi uşura reacţiile la diferite situaţii de viaţă. 

Apar însă acele situaţii neprevăzute pentru care nu avem un habitus format, adică situaţiile-

problemă. Dimensiunea poate ceea mai importantă a existenţei umane în viziune lui Dewey 
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este ceea care înseamnă rezolvare de probleme. În acest sens a elaborat un algoritm de 

rezolvare de probleme, modelul a fost reluat şi prelucrat de mai multe ori în cursul vieţii sale. 

Modelul în general conţine cinci trepte: constatarea problemei, definirea dificultăţii apărute, 

elaborarea alternativelor de rezolvare, alegerea metodei potrivite şi în ultima fază testarea 

soluţiei alese. Dewey a propus acest model pentru problemele individuale cât şi sociale, el 

fiind conştient că este o propunere perfectibilă dar care în acel moment i s-a părut cel mai 

eficient mod de operare. Cum viaţa oamenilor se concentrează în jurul anumitor probleme 

care se vor soluţionate, pentru că toţi dorim să ajungem într-o stare de echilibru relativ, 

învăţarea modelului său este de mare importanţă. 

Pentru fiinţa umană contactul, interacţia cu mediul înconjurător este exprimat prin 

experienţă, concept fundamental pentru Dewey. Experienţa nu este egală cu cunoaşterea dar 

nici nu este ceva întâmplător. O interacţie devine experienţă în cazul în care învăţăm ceva din 

ea, are efect asupra vieţii noastre, astfel experienţa arată către viitor, are legătură cu proiecţiile 

noastre. Atunci când individul are o experienţă, se instalează aceea unitate dintre organism şi 

mediul înconjurător care a fost subliniat de nenumărate ori de Dewey. Sunt două tipuri de 

experienţe: cele primare şi cele reflective. Experienţa primară este un material prim, care încă 

nu este prelucrată de raţiune, în timp ce experienţa reflectivă este mai complexă, este 

rezultatul interpretării experienţelor primare. Desigur, cele două nu pot fi delimitate clar şi se 

interpretează reciproc, graniţa dintre ele este dinamică. Dewey a accentuat faptul că prin 

experienţă omul este într-o tranzacţie permanentă cu natura, existând o continuitate specială 

dintre om şi mediu, fără de care am înceta să trăim. 

 Deşi Dewey nu a fost un gânditor religios, în sensul strict al cuvântului, a abordat în 

câteva scrieri ale sale experienţa religioasă, aspect important al vieţii oamenilor. Deja la 

începutul secolului XX. a remarcat faptul că instituţiile bisericii nu mai au credibilitate, 

pierzând-şi forţa integratoare în viaţa socială. Dogamtismul bisericii, faptul că afirma că 

deţine un adevăr unic şi special a dus la falimentul intelectual al său într-o epocă în care 

ştiinţele au cunoscut un elan deosebit. Dewey credea că sarcina bisericii ar fi asistarea 

oamenilor în a-şi găsi valori proprii, în dezvoltarea relaţiilor interumane, în uşurarea 

acceptării mortalităţii, nici într-un caz nu ar trebui să încerce să răspundă la marile mistere ale 

naturii. Ceea ce pentru Dewey ere şi mai grav, era faptul că biserica a dat faliment şi moral, ea 

susţinând de multe ori interese politice şi economice discutabile. În loc să îndemne la unitate 

şi solidaritate, reprezentanţii bisericii au fost cei care de multe ori în istorie au generat 

conflicte majore. Dewey credea că experienţa religioasă ar trebui să însemne o activitate în 

interesul unui ideal, nu supranatural, doar un conglomerat de valori în care putem crede 
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necontenit. Astfel şi Dumnezeul poate fi interpretat ca uniunea tuturor energiilor şi valorilor la 

care ar merita să aspirăm. 

 Experienţa ştiinţifică, la fel ca şi experienţa religioasă s-a născut din nesiguranţa 

oamenilor în opinia lui Dewey, deosebirea dintre ele fiind faptul că religia a încercat să 

disipeze aceste nesiguranţe, ştiinţa în schimb a profitat de ele, pentru că i-a ajutat în mod 

productiv cercetările. Ştiinţa are aceeaşi model de rezolvare a problemelor ca şi gândirea 

cotidiană, diferenţa dintre ele fiind doar de gradul de rigurozitate. Gândirea cotidiană 

operează în stereotipuri, individual, ceea ştiinţifică analizează amănunţit detaliile, relaţiile 

dintre lucruri. Dewey a încurajat promovarea rezultatelor ştiinţifice în fiecare domeniu al 

vieţii, dar nu a fost victima unei atitudini exagerate faţă de aceasta. A considerat că sarcina 

ştiinţei nu este doar aflarea unor soluţii ci şi reflectarea asupra scopurilor ştiinţei, aflarea de 

noi metode în logica ştiinţei, metode care transformă dubiul în forţă creatoare. Atitudinea 

ştiinţifică corectă este la fel de importantă ca aflarea unui nou rezultat ştiinţific, această 

atitudine trebuie să fie lipsită de dogmatism, prejudecăţi şi interese proprii, fiind doar dorinţa 

pură  de cercetare şi aflarea adevărurilor noi. Aceste adevăruri ştiinţifice în viziunea lui 

Dewey sunt rezultatul unor colaborări răbdătoare, bazate pe reflexie, experimentare, expuse la 

un permanent proces de falsificare.Rezultatele ştiinţifice pe de altă parte sunt complexe, 

impersonale, ştiinţa în sine nu poate fi făcută responsabilă pentru modul în care rezultatele 

sale sunt aplicate – Dewey a refuzat animismul, care considera vinovată pentru relele 

oamenilor tehnica, invenţiile ştiinţifice. În cazul acesta de vină sunt acele valori morale care 

au împins de multe ori către naţionalism, lipsire de libertate, violenţă. 

  Pentru Dewey arta este şi ea o modalitate de a experimenta lumea, experienţa artistică 

nefiind foarte deosebită de ceea cotidiană. Dewey s-a luptat mereu împotriva concepţiei de 

muzeu al artei. Experienţa artistică de obicei s-a concretizat în obiecte de artă şi prin 

frumuseţea lor deosebită în decursul secolelor au căpătat prestigiul care le-a separat de 

experienţa cotidiană. În antichitate arta înă era organic legată de viaţa de zi cu zi, exprima 

sentimentele civice ale cetăţenilor. Dewey regreta faptul că în modernitate obiectele de artă au 

fost aşezate pe un piedestal, astfel s-au izolat de viaţa oamenilor în galerii, teatre, colecţii. 

Dewey era de părere că această segregare trebuie desfiinţată, estetica –ca de altfel filosofia în 

general – trebuie să integreze într-o unitate organismul şi mediul înconjurător. Experienţa 

artistică se naşte din lipsa de echilibru dintre aceste două, căutarea şi găsirea echilibrului dă 

naştere la opere de artă. Concepţia lui Dewey despre experienţa ştiinţifică şi ceea artistică 

poate fi rezumată astfel: ştiinţa caută să dizolve stările de echilibru şi armonie pentru că 
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nesiguranţa, dubitarea este productivă pentru ea, arta în schimb celebrează momentul 

echilibrului şi stabilităţii, găsirea unităţii şi armoniei este vitală pentru ea. 

 Am consacrat un subcapitol separat experienţei morale. Dewey a văzut o legătură 

strânsă dintre transformările vieţii morale şi cele ale naturii, credea că în funcţie de ce efect 

are comportamentul nostru asupra mediului natural putem decide valoarea activităţii 

respective. Desigur, moralitatea este legată în primul rând de viaţa socială, faptele individului 

se răsfrâng asupra sa. Dewey a pornit de la nevoile individului dar a considerat ca scop 

principal bunăstarea societăţii, acesta nu însemnând că a uitat de interesele individului - pur şi 

simplu credea că diversitatea sentimentelor individuale poate fi pusă în slujba societăţii. În 

probleme morale la Dewey trecutul avea doar rolul de mijloc pentru scopul mult mai 

important: înţelegerea prezentului şi formarea viitorului. Moralitatea reflectivă implică şi 

permite diferenţe de opinii, deschidere faţă de ceilalţi, chiar şi faţă de greşelile celorlalţi 

oameni. Etica tradiţională pretindea conformitate faţă de indivizi, moralitatea reflectivă 

îndeamnă la toleranţă, la acceptarea şi cercetarea diferenţelor. Pentru Dewey era important 

faptul că habitusurile nu se formează într-un vid moral, societatea întotdeauna este 

responsabilă de relele comise de indivizi. Habitusul greşit poate fi schimbat treptat şi indirect, 

prin schimbarea condiţiilor sociale, selectând acele impulsuri care vor da un rezultat mai bun. 

De fapt, acesta ar fi şi rolul educaţiei: reconstrucţia inteligentă a mediului în care tinerii îşi 

formează habitusurile. Criteriul fundamental al valorilor morale este pentru Dewey creşterea, 

scopul nefiind un punct final la care vrea să ajungem, ci procesul de dezvoltare, de 

îmbogăţirea morală a individului. Binele societăţii constă în interacţiuni şi cooperare 

permanentă, izolaţionismul scade şansa libertăţii, nu permite alternative. 

 Democraţia şi reconstrucţia politică au fost subiecte permanente pentru Dewey, în 

decursul deceniilor a format o viziune originală în această privinţă. Dewey a devenit privitorul 

conştient al situaţiei politice din Statele Unite într-o peroadă contradictorie, când lângă 

înnoirile revoluţionare încă era prezent sclavagismul, lângă principiile morale noi supravieţuia 

status quo-ul secolului XIX. Dewey a fost de părere că o reconstrucţie politică fundamentală 

este iminentă, pentru că democraţia gândită de predecesori era funcţională în condiţiile vechi, 

dar pentru urbanizarea rapidă apărută la finele secolului XIX. este nevoie de noi soluţii. 

Dewey credea profund în capacitatea americanilor de a învăţa din greşelile anterioare  şi de a 

se întoarce către viitor. Reconstrucţia propusă de Dewey s-ar putea realiza după modelul de 

rezolvarea a problemelor, ceea ce în prima fază ar însemna o elaborare intelectuală de soluţii, 

rezultat al unor activităţi cooperative al oamenilor de ştiinţă şi filosofi. În a doua fază ar urma 

testarea democratică, de către cetăţeni a soluţiilor teoretice propuse. În această privinţă 
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concluzia lui Dewey este că idealurile politice, ca democraţia, dreptatea, egalitatea au un sens, 

care nu se schimbă în timp, dar care se adaptează contextului în schimbare: doar prin 

actualizarea lor pot ajuta la soluţionarea problemelor societăţii prezente. 

Democraţia în interpretarea lui Dewey este modalitatea în care indivizii pot să se 

autoîndeplinească, astfel ea nu este doar o simplă formă de guvernare ci un mod de viaţă, o 

experienţă comunicaţională. Dewey a avut o credinţă profundă în dorinţa oamenilor de a se 

consulta, de a se convinge reciproc prin dialog şi de a forma opinii comune, învăţând din 

greşelile proprii. Metoda democratică, prin urmare, constă într-o atitudine tolerantă, atitudine 

care acceptă relativismul istoric. Sistemele democratice trebuie să aibă ca scop principal 

fericirea fiecărui individ, pentru acest ţel este nevoie de comunicare autentică permanentă în 

vederea acceptării diferenţelor de opinii. Dewey totodată credea în dorinţa oamenilor de a 

duce o viaţă împlinită, bogată, generatoare de creştere, iar acesta poate fi realizată într-un 

mediu democratic. Educaţia democratică are ca scop în viziunea lui Dewey formarea 

imaginaţiei creatore, învăţarea felului în care diferitele societăţi au dat noi semnificaţii lumii 

înconjurătoare. Sarcina educaţiei este prezentarea multitudinii de perspective, fără a decide 

cine are dreptate, doar cunoaşterea fără prejudecăţi al celuilalt fiind esenţa activităţilor 

educatore. 

 

 

 

4. Operationalizare noţiunilor de filosofia educaţiei lui Dewey 

 
În această parte a lucrării un subcapitol se ocupă de o precizare importantă: ce anume 

semnifică pentru pragmatistul John Dewey filosofia, ce relaţie stabileşte între filosofie şi 

educaţie, cum devine in opera sa filosofia o teorie generală a educaţiei. Am considerat de 

mare importanţă să cercetez în ce mod răspunde Dewey la întrebările fundamentale ale 

filosofiei (ce este viaţa, şi cum trebuie trăită) ca să putem afirma, Dewey nu este doar un 

filosof al educaţiei ci şi un filosof al vieţii. Astfel vom putea trece de la o abordare relativ 

redusă la una mai largă, de o anvergură generală. 

În accepţia lui Dewey ştiinţa în general nu este preocupată cum anume sunt folosite 

rezultatel obţinute, în timp ce sarcina filosofiei este dublă: critica şi interpretarea motivelor şi 

rezultatelor ştiinţei. În acest punct se leagă filosofia cu educaţia deoarece formarea unei astfel 

de atitudini critice este de domeniul educaţiei. Dewey considera educaţia un fel de laborator, 

unde principille filosofiei se concretizeză şi era de părere că cel care rupe filosofia de 
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problemele actuale ale societăţii, comite o mare greşeală. În consecinţă, filosofia este teoria 

generală a educaţiei, având un rol dinamic, nu caută puncte finale ale gândirii, mai degrabă 

modalităţi pentru evoluţie şi creştere. 

Am dedicat un spaţiu amplu pentru prezentarea procesului de operaţionalizare a noţiunilor 

de bază, am analizat conceptul de viaţă, concept de referinţă la Dewey, pentru care creşterea 

este un bun suprem iar creşterea continuă este garanţia vieţii. Preluând elemente din trecut, 

transmitem, tranzacţionăm acestea mai departe, astfel asigurăm legătura neîntreruptă între 

trecut, prezent şi viitor. Educaţia este menită să contribuie la realizarea acestui proces fără 

sfârşit în care scopul în sine este creşterea. Suntem în interacţiune permanentă cu mediul 

nostru şi tranzacţionăm permanent idei şi impulsuri pentru susţinerea vieţii. Ideea de 

interacţiune este prezentă pe tot parcursul operei lui Dewey, fiind conceptul de bază care face 

ca această operăsă fie actuală şi deschisă regândirii permanente. 

Finţele vii care interacţionează cu mediul în care trăiesc experimentează de nenumărate 

ori echilibrul şi pierderea ecestui echilibru. Fiecare fiinţă caută să redobândească echilibrul, 

dar la oameni această căutare este mult mai complexă, intervenind raţiunea. Sarcina 

primordială a raţiunii este rezolvarea problemelor, cercetarea, de aceea – în viziunea lui 

Dewey - şi educaţia trebuie să dezvolte aceste calităţi. Adevărurile descoperite de cercetători 

nu sunt adevăruri  permanente, sunt doar soluţii temporare, pentru rezolvarea situaţiilor-

problemă. Cercetare începe întotdeauna cu dubitare şi se termină în mod asemănător. Dewey a 

acceptat teoria failibilităţii adevărului şi a fost conştient de faptul că nici un adevăr nu este 

veşnic. Pe parcursul cercetării omul dă actualitate potenţialităţii, astfel cercetarea devine un 

act estetic, un fel de poiesis, un proces de creaţie. Educaţia are totodată sarcina de a elibera 

forţele creatoare, realizându-se astfel noi conţinuturi raţionale. Nu putem să gândim universul 

ca un produs finit, astfel Dewey ne îndeamnă la dezvoltarea atitudinilor creatoare şi 

înnoitoare. Acele gânduri ale noastre care exprimă o nemulţumire faţă de mediul în care trăim 

ne face să transformăm această lume înconjurătoare într-o lume mai bună. Aici se manifestă 

din plin meliorismul lui Dewey: creştera este esenţa şi scopul vieţii noastre, atitudinea critică 

ne îndreaptă către o condiţie a vieţii mai bună, în acelaşi timp Dewey nu uita de faptul că acel 

„mai bine” nu poate deveni nicioadată „cel mai bine”, neexistând un astfel de punct final. 

Dewey este în esenţă un anti metafizician veritabil, el nu stabileşte valori transcendentale, 

finalităţi predeterminate. Dezvoltarea individului este în strânsă legătură cu evoluţia societăţii 

în care el evoluează.  

Despre libertate, punctul cardinal al filosofiei sale, Dewey afirmă că nu este un bun pe 

care-l avem apriori, libertatea este achiziţionată în decursul vieţii prin acţiunile pe care le 
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intreprindem. Libertate este eficienţa acestor acţiuni, capacitatea noastră  de a ne schimba 

planurile, de a lua decizii şi a alege. Doar acele activităţi sunt de valoare pe care le-am 

desfăşurat în mod raţional şi chiar dacă unele dintre ele nu au sorţi de izbândă, sunt de 

preferat faţă de cele care au avut doar un succes involuntar, afirma Dewey. De fapt el 

considera la fel de condamnabil şi destructiv pentru dezvoltarea liberului arbitru un context în 

care individul nu are spaţiu liber de desfăşurare, mediul fiind puternic coercitiv sau, 

dimpotrivă, mult prea permisiv. Conceptul de libertate a lui Dewey se bazează pe ideea de 

devenire, spunănd că suntem liberi în măsura în care suntem capabili de a fi diferiţi de ceea ce 

am fost cândva. Ideea de liberate nu poate fi restrânsă la liberatea negativă, ceea care elimină 

constrângerile, este la fel de importantă libertatea pozitivă, constructivă. Acest tip de libertate 

este mult mai greu de exercitat, necesită un autocontrol deosebit şi pentru că ea prezintă astfel 

de greutăţi, educaţia ar trebui să se ocupe de dezvoltarea ei. Educatorii ar trebui să înţeleagă 

că libertate nu se manifestă într-o lume închisă ci este orientată către viitor, doar în acest fel s-

ar putea realiza ca şcoala să devină un loc unde tinerii ar putea să înveţe deprinderile 

fundamentale ale libertăţii. 

Mulţi analişti ai lui Dewey consideră ca termenul central al filosofiei sale este 

comunicarea. Dewey renunţă la interpretarea tradiţională a conceptului, consideră că nu este 

doar o transportare, transmitere de informaţii, ci un fenomen mult mai complex, înseamnă 

participare, cooperare, interes comun. Acest tip de comunicare ar trebui realizat şi în mediul 

şcolar dacă dorim eficienţă reală. Comunicarea este - în viziunea lui Dewey - un spaţiu 

deschis, unde participanţii pot să-şi împartă ideile, experienţele, unde se confruntădiferite 

perspective fără pretenţia aflării unei perspective corecte, definitive. Semnificaţia lucrurilor ni 

se dezvăluie în procesul comunicării, în cursul acestui exerciţiu social. Comunicarea nu este 

doar un procedeu de coordinare între partenerii sociali, care serveşte la întelegera mai bună, 

este totodată şi sursa reflectivităţii conştiente. Comunicarea este posibilă pentru că există un 

imaginar social prin care ne putem pune în locul partenerului nostru în comunicare, astfel 

apropriindu-ne de perspectiva celuilalt, fiind capabili să reconstruim experienţa 

interlocutorului nostru. Educaţia este strâns legată de comunicare, Dewey considera că orice 

fel de comunicare are şi un efect educativ important. Doar prin participare activă se pot 

comunica conţinuturi semnificative, doar aceea educaţie are sens, care se bazează pe 

participare, înţelegerea veritabilă, deci este consecinţa cooperării. Curriculum-ul şcolar nu ar 

trebui să prevadă conţinuturi rigide, abstracţii formale, Dewey accentua importanţa practicii în 

educaţie. Predarea este construirea situaţiilor comunicative, ea nu se face pentru elevi, ci cu 

elevi. Se desprinde de aici ideea de bază a lucrării de faţă: afirm şi doresc să demonstrez în 
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repetate rânduri faptul că gândirea pedagogică şi filosofică a lui Dewey este centrată pe 

interacţie şi comunicare. Actualitatea lui Dewey se conturează prin aceste idei, modul în care 

el concepe comunicarea sunt idei fundamentale şi pentru societăţile contemporane. 

 

 

5. Impactul ideilor filosofice ale lui John Dewey in filosofia educaţiei contemporane 

 

 

În capitolele 6. şi 7. am dorit să studiem modalităţile în care opera vastă a lui John 

Dewey a fost recepţionată şi reprezentată în curentele filosofice semnificative de la sfârşitul 

secolului XX., acordând o atenţie deosebită problematicii educaţiei. Însă în primul subcapitol 

din capitolul 6. nu am putut evita prezentarea unui contemporan al lui Dewey, pe George 

Herbert Mead, care a fost coleg şi prieten al filosofului pragmatist şi cu care s-au influenţat 

reciproc în mod semnificativ - interesul lui Mead referitor la educaţie i se datorează în mare 

măsură lui Dewey. Asemănător lui Dewey, şi Mead considera ca punct de pornire 

interacţiunea dintre individul activ şi mediul său, acestea nefiind strucuri rigide, separate, ci se 

află într-un proces dinamic, conştiinţa fiind parte integrantă a interacţiunilor. Mead era de 

acord cu gândirea evoluţionistă a lui Dewey, în sensul că omul trebuie să se adapteze 

permanent mediului înconjurător în interesul supravieţuirii. În opinia lui Mead adaptarea 

simbolică la situaţiile problemă care apar este specific omului, ea face posibilă 

comportamentul raţional şi autocontrolul. 

Mead a acordat o atenţie deosebită limbajului care în opinia sa face posibilă ca 

reacţiile oamenilor la o situaţie să se producă şi în lipsa situaţiei propriu-zise. Prin limbaj se 

produce cultura, se împărtăşesc emoţiile, ne face capabili de reflexii. Cel care performează 

aceste acte lingvistice este psihicul, activitatea ceea mai importantă a psihicului fiind 

comunicaţia. Conştiinţa se structurează în forme lingvistice şi suntem conştienţi în măsura în 

care participăm la interacţii sociale. Asemănător lui Dewey, şi Mead era de părere că există o 

relaţie deosebit de dinamică dintre individ şi societate: individul se formează în funcţie de 

aşteptările societăţii, iar societate se formează prin identităţile create. Şi Mead credea că o 

societate ideală ar fi acela care permite şi încurajeză dialogul între diferitele limbaje şi culturi, 

în care nici o cultură nu s-ar pretinde mai valoroasă, conservând valorile fiecărei entităţi 

culturale. Desigur, Mead era conştient de faptul că societăţile actuale nu funcţionează în acest 

spirit tolerant, dar vedea ca un punct de pornire încurajator realizarea reţelei economiei 

mondiale, religiile universale sau ONU. 



 18 

Interacţionismul simbolic al lui Mead a fost preluat de mai mulţi autori de la sfârşitul 

secolului XX., preocupaţi de educaţie, astfel F.W. Kron a analizat în detaliu cum poate fi 

aplicată teoria lui Mead. În această interpretare regăsim şi ideile lui Dewey, conform cărora în 

centrul cercetării educaţionale se află situaţia educaţională în care apar participanţii la 

procesul de învăţare, astfel interacţiunea devine mult mai semnificativă ca subiectul izolat iar 

separarea subiectului de obiectul de învăţare trebuie în mod iminent depăşit. Relaţia profesor-

elev este una complementară, intenţionalitea multilaterală ajută la descoperirea semnificaţiilor 

profunde. Libertatea nu constă doar în abordarea teoretică a acestei posibilităţi ci într-o reală 

experimentare şi realizare concretă. 

 

Unul dintre efectele cele mai actuale şi relevante ale filosofiei lui Dewey a constituit 

analizarea relaţiei gândirii sale cu constructivismul interacţional, mai exact Programul 

Cologne din SUA, care în mod declarat îl are ca precursor major pe John Dewey.  

Elementele cele mai importante în acest sens sunt rezumate de Kersten Reich, 

fondatorul şcolii de la Universitatea Cologne. Ca şi Dewey, constructivismul renunţă la 

gândirea metafizică, la interpretarea dualistă a lumii şi adoptă perspectiva lui Dewey în 

această problematică, afirmând că raţionalitatea, conştiinţa, noţiunea de adevăr nu sunt 

absolute, tot ceea ce gândim este urmarea contextului cultural în care existăm. Adevărurile pe 

care le formulăm sunt construcţii personale din perspectiva noastră,aceste perspective pot să 

coincidă în mod intersubiectiv dar nu este obligatoriu, astfel se realizează o multitudine de 

viziuni despre lume. Constructivismul acceptă şi noţiune de democraţie a lui Dewey, o 

democraţie care permite pluralitatea construcţiilor, este tolerantă faţă de diversitate. O 

construcţie  este adevărată în măsura în care ea devine eficientă în practica socială, în 

interacţiile curente sau în comunicare. 

În procesul de educaţie constructivismul adoptă trei etape importante: reconstrucţia, 

construcţia şi deconstrucţia. Reconstrucţia asigură legătura cu trecutul, atât de importantă şi 

pentru Dewey, construcţia este faza creatoare iar deconstrucţia reprezintă etapa critică. Dacă 

cel educat trece prin aceste faze, atunci educaţia lui nu este doar o simplă  imitaţie, ea poate fi 

considerată o garanţie a creşterii, solicitată şi de Dewey. 

Ceea mai evidentă relaţionare a lui Dewey cu filosofia contemporană este ceea cu 

Richard Rorty, reprezentant al neopragmatismului şi discipol declarat al lui Dewey, care preia 

şi el problematica educaţiei. Ca şi constructivismul, Rorty renunţă la gândirea metafizică, 

ironia este conceptul central al gânditorului american, anti-esenţialist şi anti-fundaţionalist 

convins. Ironia înseamnă atitudine critică în toate privinţele, ironicul nu crede într-un 
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vocabular final, îşi revizuieşte permanent opiniile, cunoştiinţele aparent sigure. În educaţie 

Rorty vorbeşte despre două etape majore, socializarea şi edificarea. Socializarea înseamnă 

reproducerea consensului deja existent, edificarea reprezintă reînnoirea individului, 

redescrierea vocabularului existent, fiind totodată şi premisa creşterii. 

Pentru Rorty Dewey este Filosoful Democraţiei, prin credinţa lui profundă în dorinţa 

de cooperare a oamenilor  pentru o societate mai deschisă, mai liberă. Narativele naţionale 

sunt deschise, tinerii au posibilitatea de a-şi determina viitorul prin regândirea convenţiilor. 

Rolul educatorului este facilitarea acestui proces deosebit de important. 

În acest studiu m-am rezumat la analiza acestor autori şi şcoli filosofice, dar trebuie să 

menţionez, că efectul sistemului lui Dewey este mult mai amplu. Ceea ce se poate 

concluziona în această fază cu siguranţă este faptul că filosofia lui este politemporală, ea 

preocupă şi gânditorii zilelor noastre şi rămâne o sarcină importantă regândirea lui în 

contextul actual. 

 Am consacrat  capitolul 7. prezentării societăţii-reţea, aşa cum l-a formulat Manuel 

Castells pentru a putea analiza cum anume ideile lui Dewey se pot aplica în condiţiile 

secolului XXI. Castells este de părere că începând din anii 1970 sistemul capitalist s-a 

transformat, un rol major căpătând tehnologia. Noile tehnologii se integrează într-o reţea 

informaţională globală, înfiinţând multitudinea de societăţi virtuale. În acest context Castells 

vorbeşte despre două tendinţe: intensificarea globalizării şi paralel cu aceasta intensificarea 

căutării identităţilor, creând tensiuni semnificative între Reţea şi Individ. Rezultatul acestor 

tensiuni se manifestă în reorganizarea valorilor şi structurilor tradiţionale.  

 Rezumând succint esenţa noii paradigme, formulate de Castells, trebuie să subliniat 

faptul căîn societatea-reţea materia primă este informaţia, toate tehnologiile noi se bazează pe 

informaţie, oamenii nu doar folosesc informaţia drept mijloc de producţie, dar a devenit un 

scop în sine producerea informaţiilor. Noile tehnologii au efect covârşitor în toate domeniile 

vieţii, participare în reţea este vitală, rămânerea în afara acestui sistem este riscantă. 

 Dacă până în prezent activităţile sociale reprezentau relaţia dintre cultură şi natură, la 

un moment dat dominând natura sau cultura, în momentul de faţă cultura nu se mai referă la 

natură, referinţa finală fiind însăşi cultura, care într-un fel a învins natura. Acest moment este 

pentru Castells un nou punct de pornire în istorie, când omul se confruntă cu sine chiar dacă 

această imagine nu-i este pe plac. 

 Dewey a fost martorul formării acelei lumi moderne, în proces de industrializare, care 

tocmai se sfârşeşte în societatea-reţea şi a fost conştient de importanţa tehnicii în dezvoltare, 

dar rămâne o întrebare esenţială: în ce măsură ideile sale pot fi aplicate în secolul informaţiei. 
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Noţiunile de experienţă, interacţiune, creştere ale lui Dewey au tangenţe cu noua situaţie: şi în 

prezent ne raportăm la mediul nostru înconjurător în permanenţă, interacţiile au importanţă 

din ce în ce mai mare. Creşterea în accepţia lui Dewey nu are un scop final, la fel se poate 

afirma despre societatea-reţea, reţeaua fiind creşterea însăşi. Comunicarea în epoca 

informaţională, pe bază de internet este o comunicare prin transfer, aşa cum a descris Dewey 

comunicarea autentică. Comunicarea prin internet este un spaţiu deschis, unde se realizează 

multiculturalismul solicitat de Dewey, se îndeplinesc criteriile toleranţei şi supravieţuiesc unul 

lângă celălalt perspective foarte diferite. Această diversitate prezintă şi anumite capcane, 

pericole care se pot evita doar printr-o atitudine selectivă şi critică faţă de informaţiile  şi 

actorii prezenţi în reţea. Şcoala în societatea-reţea trebuie să urmeze cerinţele acestei 

comunicări intensive şi în forme extrem de variate, un exemplu ar putea fi webinariile.  

 Democraţia în opinia lui Castells este fără îndoială în criză, oamenii nu mai sunt 

sensibili la problemele politicii, trebuie găsite soluţii care ajută la ieşirea din această criză. Un 

punct de plecare ar fi ideea care se regăseşte şi la Dewey, conform căreia indivizii cu spirit 

critic şi creator sunt cei care pot reconstrui încredera în democraţie, această democraţie însă 

trebuia să fie una locală, mult mai aproape de problemele concrete ale cetăţenilor. Educaţia ar 

trebui să se ocupe de formarea acestei atitudini cooperante, constructive faţă de societate în 

vederea multiculturalismului şi toleranţei reale faţă de diferenţe. 

 

 

Concluzii 

 

Dewey a fost multe decenii de-a rândul intelectualul de marcă al Statelor Unite, o 

dispută filosofică mai amplă nu s-a încheiat până  ce el nu şi-a exprimat părerea. Studiind 

opera sa putem înţelege de ce unii analişti îl consideră autor politemporal şi de ce se poate 

vorbi de o renaştere a operei sale. 

În această lucrare am analizat conceptele fundamentale ale filosofiei lui Dewey, în 

contextul lor istoric, social, economic şi cultural, am încercat să descriem modalităţile în care 

ele au devenit operabile în interiorul sistemului său, respectiv în contact cu alte şcoli 

filosofice. Dacă am dori să evidenţiem importanţa lui Dewey, trebuie să menţionăm modul în 

care el a conceput filosofia, şi implicit educaţia, ca un mijloc pentru adaptare la mediu şi 

pentru soluţionarea problemelor societăţii. Filosofia nu mai caută, în opinia sa, adevăruri 

absolute, sarcina ei – spune pragmatistul veritabil – este mai degrabă găsirea unor metode şi 
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ipoteze pentru rezolvarea problemelor acute, actuale. În confruntarea noastră zilnică cu noi 

situaţii-problemă suntem nevoiţi să transformăm permanent ceea ce numim adevăr. La fel 

evoluează şi concepţia despre democraţie în viziunea lui Dewey. Constituţia americană 

conţine principii formale, astfel reprezintă măsuri universale, aplicabile pentru orice societate, 

în orice epocă. În opinia lui Dewey fiecare individ ar trebui să interpreteze în mod creativ 

sensul democraţiei iar instituţiile democratice trebuie să evolueze în aşa fel încât să exprime 

nevoile şi habitusurile oamenilor. Democraţia personală a lui Dewey nu poate fi salvată de 

pericolele din afară, doar atitudinea indivizilor o poate face funcţională, atitudine care se 

formează în mare măsură de sistemul educaţional. Dewey a condamnat comportamentul 

duplicitar, care declarativ condamnă intolranţa, dar care în realitate nu este capabilă să accepte 

diferenţele. Dewey a crezut profund în capacitatea oamenilor de a lua decizii democratice şi în 

raţionalitatea critică. Totuşi, el nu a reuşit întotdeauna să fie critic în acest sens, gândirea sa 

holistică refuza dualismul care însă este deosebit de importantă pentru o abordare critică. 

Analiştii săi sunt de părere că Dewey a fost mult prea optimist în privinţa democraţiei, a 

subestimat forţele negative, care au dus la tragedii morale, şi a supraestimat atitudinea 

raţională, disponibilă la comunicare a oamenilor. Totuşi, ideea lui Dewey conform căreia 

comunicarea ar putea salva democraţia, este o idee, care şi astăzi e demnă de reflectare. 

 Dewey a identificat corect importanţa interacţiunii şi a comunicării, în secolul XXI., 

când interconectivitatea, interdependenţa socială, economică a oamenilor este din ce în ce mai 

mare, rămâne de văzut în ce măsură sunt capabili indivizii să realizeze legături autentice în 

acest context. Şcoala concepută de Dewey ar avea un rol major în orientarea tinerilor, în 

formarea gândirii critice ca sistemul tehnologic imens să nu-l acapareze, să atenueze 

tensiunile dintre reţea şi individ şi să-l ajute în procesul de autoîndeplinire. În contextul actual 

în care izolaţionismul este din ce în ce mai mare, metodele cooperative propuse de Dewey au 

un rol covârşitor în formarea personalităţii tinerilor. De asemenea, învăţarea bazată pe 

rezolvarea de probleme este esenţială într-o lume care se caracterizează prin soluţii „ready-

made”, fără să implice creativitate.  

 Este evident, că educaţia în concepţia lui Dewey depăşeşte zidurile şcolii, şcoala şi 

societatea sunt în interacţiune permanentă, astfel filosofia educaţiei devine filosofia vieţii. 

Dewey nu a pretins niciodată că ştie soluţia universală pentru generaţiile care urmează, 

relevanţa lui constă tocmai în faptul că a fost mereu conştient cât de greu este de prevăzut, ce 

fel de lume va fi ceea la care îi pregătim pe tinerii de azi. Singura opţiune viabilă este să-i 

învăţăm să fie stăpâni pe sine, să reuşească să se folosească de propriile calităţi şi să 

determine acele modalităţi în care se pot folosi cât mai eficient de mediul lor. Nu există, deci, 
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soluţii şi răpunsuri finale, fără echivoc, meritul lui Dewey este că a pus acele întrebări care şi 

acum sunt relevante şi a formulat răspunsuri care generează noi căi de pornire. 

 

 

 

 

 

 


