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CUVINTE-CHEIE 
 
 
Şcoala americană de pragmatism, Charles Sanders Peirce, William James, John 

Dewey, instrumentalism, liberalism democratic, gândire progresivistă, educaţie 

democratică, metodă ştiinţifică, inteligenţă, reconstrucţia filosofiei, stat democratic, 

gândire critică şi educaţie, Şcoala Laborator din Chicago a lui Dewey, pedagogie 

experimentală, Jean Piaget, învăţare civică, voluntariat şi muncă în folosul 

comunităţii, Implicare Civică a Tinerilor (YCE), Realizare Publică (PA), Tineret-în-

Guvern (YIG), Centrul de Ştiinţă pentru Tineret (YSC), educaţie civică, liberalism 

pragmatic, socialism de breaslă, stat pluralist şi teză comunitariană, anti-fascism, 

moralitate, educaţie industrială, reconstrucţie socială, pacifism, război, valori 

democratice, democraţie creatoare, respingerea comunismului, educaţie superioară şi 

democraţie, reforma educaţiei, etc.   

 

SINTEZE ALE PĂRŢILOR PRINCIPALE 
 
 

Prezenta lucrare doctorală, intitulată EDUCATION AND POLITICS IN JOHN 

DEWEY’S WORKS (EDUCAŢIE ŞI POLITICĂ ÎN OPERA LUI JOHN DEWEY) şi 

realizată sub coordonarea Domnului Profesor Univ. Dr. Andrei MARGA, Rectorul 

Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, intenţionează să analizeze relevanţa 

filosofiei instrumentale, educaţionale şi politice a faimosului filosof, psiholog, 

pedagog şi jurnalist politic american, John Dewey (o personalitate ştiinţifică foarte 

complexă) în actualul context naţional şi internaţional, cultural, educaţional şi politic. 

Deşi numele lui John Dewey este legat de secolul trecut, mulţi critici considerându-l 

nerelevant pentru peisajul contemporan, John Dewey continuă să fascineze 

cercetarea naţională şi internaţională, lucrările sale relevând o multitudine de noi 

sensuri.  

Education and Politics in John Dewey’s Works este printre primele abordări 

româneşti de acest gen. Am optat pentru John Dewey datorită caracterului complex 

al operei sale, dar şi datorită faptului că scrierile sale politice sunt mai puţin 

cunoscute (dacă nu deloc) în România. Titlul ni s-a părut potrivit deoarece educaţia şi 

politica sunt domenii complementare şi sinergetice în viziunea lui John Dewey. 

Principalele dificultăţi care au intervenit în realizarea acestei teze de doctorat 
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au constat în necesitatea realizării unui stagiu de cercetare în Statele Unite ale 

Americii, respectiv la Centrul Dewey (the Center for Dewey Studies) din cadrul 

Southern Illinois University Carbondale, centru dedicat în exclusivitate vieţii şi operei 

celebrului savant american.  

 Gradul de cercetare a chestiunii a fost identificat printr-o analiză profundă a 

lucrărilor, articolelor şi dicţionarelor publicate în SUA, România şi alte ţări, accentul 

fiind pus pe analiza celor publicate în SUA. Din acest motiv, lucrarea doctorală de faţă 

a fost concepută şi redactată în limba engleză. Cercetarea interdisciplinară s-a bazat 

pe teorii, concepte, principii, abordări, şi idei din sfera 

pragmatismului/instrumentalismului, psihologiei, educaţiei, pedagogiei, educaţiei 

civice şi a filosofiei politice/ştiinţelor politice. Următoarele metode ştiinţifice au fost 

utilizate pentru realizarea acestei cercetări: documentarea ştiinţifică, analiza şi 

sinteza, metoda sincronică şi diacronică, metoda cronologică, metoda comparaţiei, 

precum şi analiza de caz. Sursele epistemologice şi teoretice ale acestei cercetări au 

inclus: lucrările fundamentale ale lui John Dewey cu privire la filosofia 

instrumentalismului, filosofia educaţiei şi filosofia politică; exegezele lucrărilor lui  

John Dewey, existente în literatura română şi americană de specialitate; precum şi 

studii de referinţă din cadrul literaturii de specialitate din domeniile filosofiei, 

educaţiei, psihologiei, pedagogiei şi ştiinţelor politice.  

În România, preocuparea fată de opera lui John Dewey s-a manifestat în 

principal în domeniile filosofiei si ale educatiei: Reconstructia Pragmatică A 

Filosofiei (Andrei Marga, Iaşi, 1998); Filosofia americană vol. I: Filosofia americană 

clasică (Andrei Marga, Bucureşti, 2006); Fundamentele pedagogice ale dezvoltării 

teoriei şi metodologiei curriculumului. Contribuţia lui John Dewey (Mirela Mihăescu, 

Chişinău, 2010); Doctrine pedagogice  (Ion Albulescu, Bucureşti, 2007); John Dewey 

ca pedagog. Viata si opera sa. Studiu omagial cu prilejul implinirii varstei de 80 de 

ani (Nicolae Cretulescu, Bucuresti, 1940); Antologia pedagogiei americane 

contemporane (Ion Stanciu, Vasile Nicolescu, Nicolae Sacalis; Bucuresti, 1971); Scoala 

si doctrinele pedagogice in secolul XX (Gh. Ion Stanciu, Bucuresti, 1995); “Scoala 

experimentala de la Chicago – un model educativ in spiritul teoriei si metodologiei 

curriculumului” (M. Mihaiescu, in Revista “Invatamantul primar”, Bucuresti, 2008);  

“John Dewey – Un filosof al experientei”. In Trei scrieri despre educatie  (Vasile 

Nicolescu, Bucuresti, 1977); etc. 
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Cele mai recente lucrări americane care includ aspectele educational-politice 

ale operei lui John Dewey sunt următoarele:  

1.    Educatie superioară si democratie: eseuri despre învatarea 

muncii în folosul comunitătii si implicare civică (Higher Education and 

Democracy: Essays on Service-Learning and Civic Engagement; John 

Saltmarsh, Edward Zlotkowski, Temple University Press, Philadelphia, PA; Feb. 2011; 

360p.). 

2. Devenind cetăteni, aprofundând măiestria implicării civice a 

tinerilor (Becoming Citizens, Deepening the Craft of Youth Civic 

Engagement, Ross VeLure Roholt, Roudy W. Hildreth si Michael Baizerman; 

publicata simultan în SUA si Canada de către Routledge, New York, 2009; 186 p.). 

3. Visul lui Dewey: universitătile si democratiile într-o epoca a 

reformelor educationale (Dewey’s Dream: Universities and 

Democracies in an Age of Education Reform, John L. Puckett, Ira Harkavy, si 

Lee Benson; Temple University Press, Philadelphia, PA, 2007; 160 p.). 

Ultimele publicatii americane despre filosofia tehnică deweyană trebuie, de 

asemenea, mentionate aici: 

1. Hickman, Larry A., Neubert, Stefan, si Reich, Kersten – John Dewey 

între pragmatism si constructivism (John Dewey Between Pragmatism 

and Constructivism, Fordham University Press, New York, 2009; abordări si 

legături între pragmatism si constructivism; constructivismul lui Dewey: de la 

conceptul de arc reflex la constructivism social; pragmatism, constructivism, si 

filosofia tehnologiei; pragmatism, constructivism, si teoria culturii; etc.) 

2. Hickman, Larry A. – Instrumente filosofice pentru o cultură 

tehnologică. Punând pragmatismul la treabă (Philosophical Tools for a 

Technological Culture. Putting Pragmatism to Work, Indiana University 

Press, Bloomington si Indianapolis. Publicată în 2001 de către Larry A. Hickman; 

filosofia într-o lume a înaltei tehnologii; tehnologia si viata comunitară; pragmatism 

productiv, teorie critică si agape; artă, tehno-stiintă si actiune socială; educatie tehno-

stiintifică pentru o curriculă viageră; instructie, intermediere, si determinism 

tehnologic; populism si cultul expertului; următoarea revolutie tehnologică; etc.) 

 

Primul capitol al tezei, Filosofia Instrumentalismului lui John Dewey, 

analizează în trei subcapitole, starea actuală a cercetării valorilor ştiinţifice ale lui 
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John Dewey; reliefează locul lui Dewey între pragmatiştii americani, temele şi 

conceptele filosofice deweyene (fără de care înţelegerea adecvată a filosofiei 

educaţionale şi politice a lui John Dewey nu ar fi posibilă), precum şi conexiunea 

dintre educaţie şi politică în opera lui John Dewey. 

 Al doilea capitol al tezei, Filosofia educaţiei lui John Dewey, este foarte 

cuprinzător. Cele nouă subcapitole se axează pe: pragmatism ca filosofie a educaţiei, 

relaţia dintre Dewey şi educaţia americană, cele mai semnificative lucrări 

educaţionale ale lui Dewey (“Crezul meu pedagogic”, Democraţie şi educaţie), 

noţiunea de individ social, Dewey ca profesor, relaţia dintre gândire critică şi 

educaţie, Dewey ca educator al naţiunilor, denigrarea lui Dewey în Rusia, Dewey şi 

educaţia progresivistă astăzi, Şcoala Laborator din Chicago a lui Dewey (natura 

socială a învăţării, şcoala ca şi comunitate socială, formarea caracterelor, libertate şi 

responsabilitate intelectuală,  gândirea ca rezolvare de probleme, şcoala lui Dewey ca 

şi comunitate de învăţare, etc.), şi moştenirea de durată a acestuia: învăţare civică în 

Democraţie şi educaţie, şi Implicarea Civică a Tinerilor (Realizare publică (PA), 

Tineret-în-Guvern din Minnesota (YIG), Centrul de Ştiinţă pentru Tineri (YSC), etc.).  

Al treilea capitol al tezei, Filosofia politică a lui John Dewey, cuprinde cinci 

subcapitole centrate pe influenţele politice care au modelat concepţiile politice 

ulterioare ale lui Dewey, liberalismul pragmatic al acestuia, socialismul său de 

breaslă, statul pluralist şi teza comunitariană în viziunea acestuia, precum şi o analiză 

a celor mai semnificative articole politice ale sale, din care reies foarte clar opiniile 

pertinente ale lui Dewey cu privire la fascism şi comunism.   

Cele trei cuprinzătoare capitole ale acestei teze de doctorat fundamentează 

relevanţa actuală a filosofiei instrumentale, educaţionale şi politice a lui John Dewey 

în context naţional şi internaţional, cultural, educaţional şi politic; aceste capitole ar 

putea adăuga soluţii la multiplele probleme sociale, economice, educaţionale şi 

politice cu care se confruntă România de astăzi.   

Teza este centrată pe lucrările educaţional-politice ale lui Dewey dintr-un 

motiv foarte bine întemeiat: educaţia şi politica sunt domenii corelate şi 

complementare, din punctul său de vedere. Principalul filosof american al  

democraţiei a încercat, de-a lungul carierei sale de-o viaţă, să promoveze 

realizarea  democraţiei în fiecare sferă a existenţei. Filosofia sa democratică 

a fost concepută, pe lângă preocupările tradiţionale ale politicii, să ofere o înţelegere 

democratică a  educaţiei, eticii, logicii, esteticii, religiei şi a multor altor domenii de 



 16 

interes. Cuprinzătoarea sa intenţie politică a atins toate elementele operei sale. 

Filosofia sa programatică din punct de vedere politic se raportează la progresul social 

drept principalul scop al filosofiei. El a respins filosofia politică traditională deoarece 

a fost convins că aceasta a avut nevoie de modernizare. Din punctul său de vedere, 

progresul social nu poate fi realizat decât prin “metoda  inteligenţei”; privarea de 

“metoda inteligenţei” trebuie căutată în defectele practicii politice1.   

Opera lui John Dewey a fost mereu asociată cu metoda ştiinţifică. Filosofia sa  

matură a prins contur după ce acesta a devenit profesor la Columbia University, 

Dewey implicându-se şi mai mult în politica americană şi cauzele sociale. El a ajuns 

să creadă că ideile influenţează viaţa umană, că pot modela lumea şi da valoare  

activităţilor umane cotidiene, de la educaţie la politică. Dewey şi savanţii de la 

Columbia University – împreună cu care a fundat the New School for Social Research 

(Noua Şcoală pentru Cercetare Socială) în 1918 (New York) – au fost promotorii unui 

plus de autonomie universitară, astfel avansând ideea că educaţia superioară putea fi 

îmbunătăţită în Statele Unite ale Americii2. 

 “Creşterea” este climaxul reconstrucţiei filosofice a lui Dewey. Lucrarea 

Publicul şi problemele sale (The Public and Its Problems) reliefează “creşterea” care 

are loc în cadrul asociaţiilor precum familia, clanul, şcoala, biserica, vecinătatea, 

micul sat, etc., care sunt “principalii agenţi de ”creştere”: “există ceva profund în 

însăşi natura umană care o împinge înspre relaţii permanente”. Dewey a exclus 

iniţial aceste asociaţii imediate din sfera politicului: “relaţiile faţă în faţă au 

consecinţe care generează o comunitate de interese, o împărtăşire a 

valorilor, prea directă şi vitală pentru a crea ocazia unei nevoi de organizare 

politică3”.  Dar aceste grupări au creat ulterior nevoia de organizare politică: şcoala şi 

biserica îşi pot disputa sferele de influenţă, ceea ce este contrar “metodei  

inteligenţei”/unei rezolvări pacifiste a conflictelor. Organizarea şi supravegherea 

asociaţiilor poate fi realizată doar de către stat, care este o formă “secundară” de 

asociaţie, legitimată să asiste la buna funcţionare a celorlalte forme de 

asociere/organizare. În conceptia lui Dewey, pluralismul oferă o protecţie 

împotriva totalitarianismului specific  filosofiei politice tradiţionale care a permis 

absorbirea asociaţiilor de către Stat, a valorilor sociale de către cele politice. Prin 

pluralism, Statul este împiedicat de la glorificarea sa. Dewey localizează “creşterea” 
                                                        
1 Leo Strauss and Joseph Cropsey, The History of Political Philosophy, The University of Chicago Press, Chicago 
and London, 1987, pp. 851-854. 
2 Ibidem, p. 60.  
3 John Dewey, The Public and Its Problems, p. 39. 
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în cadrul asociaţiilor, deoarece “statul, în loc să fie atotcuprinzător, este în anumite 

circumstanţe cel mai indolent şi gol  aranjament social”4. “Creşterea” rămâne, 

pentru Dewey, standardul fundamental al acţiunii politice5.      

Elementele cheie deweyene din “Crezul meu pedagogic” sunt relevante 

pentru conexiunea dintre educaţie şi politică. Acestea sunt următoarele: 

1) Mediul înconjurător: adevărata educaţie provine din stimularea minţii 

copilului de către solicitările situaţiei sau ale mediului social.  

2) Experienţa: aceasta îi uneşte pe oameni în participare socială; astfel, 

învăţarea şi viaţa comunităţii sunt reînnoite. 

3) Activitatea: în mod normal, procesul educaţional ar trebui să înceapă 

printr-o activitate, deoarece indivizii învaţă în mod natural făcând ceva. 

4) Participarea: prin participarea la un grup social, indivizii creează educaţia. 

În opinia pertinentă a lui John Dewey, societăţile civile sunt formate din grupuri de 

indivizi, nu din “indivizi neprelucraţi”6.  

5) Serviciul/munca în folosul comunităţii: în opinia lui Dewey, “arta supremă” 

a educaţiei ar trebui să modeleze capacităţile umane şi să le adapteze la munca în 

folosul comunităţii. Dewey a sugerat ideea că studenţii au putut ajuta Statele Unite în 

Primul Război Mondial prin munca la ferme, astfel inoculându-li-se ideea că servirea 

ţării lor nu ar fi destructivă pentru viaţa umană.  

6) Comunitatea: prin comunitate, Dewey a înţeles şcoli, familii, partide 

politice, precum şi marele public. Datoria comunităţii educaţionale este să 

învingă individualismul supra-competitiv şi să încurajeze participarea de grup. 

7) Comunicarea: participarea şi cooperarea de grup au loc prin intermediul 

cuvintelor (instrumentul fundamental)7.  

8) Caracterul: pentru Dewey, componentele cheie ale unui caracter bun sunt 

iubirea de învăţare, dorinţa de a servi comunitatea, judecata dreaptă şi 

empatia umană. 

9) Educaţia superioară: în conceptia lui Dewey, autonomia universitară şi 

instituţiile de pregătire a personalului didactic asigură calificarea profesorilor în 

şcolile publice.  

10) Idealul democratic: într-o democraţie autentică, deciziile se bazează pe 

                                                        
4 Ibidem, p. 72-73. 
5 Leo Strauss and Joseph Cropsey, op.cit., pp. 858-862. 
6 Amy Sterling Casil, John Dewey, the Founder of American Liberalism, the Rosen Publishing Group, New York, 
2006, p. 51. 
7 Ibidem, p. 52.  
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interes reciproc împărtăşit.  

11) Cultura democratică: în conceptia lui Dewey, cea mai mare problemă cu 

care se confruntă societatea vremii sale (dar şi cea actuală) este cea a societăţii 

industrializate raportată la cultura umană; în consecinţă, educaţia este o metodă 

sigură de a îmbunătăţi cultura şi democraţia. Prin formarea profesorilor, 

Dewey a înţeles educaţie continuă şi cercetare, care nu sunt posibile fără un grad 

semnificativ de autonomie a profesorilor. Dewey a crezut cu adevărat că educaţia 

poate ajuta studenţii să realizeze că şcoala este o altă versiune a societăţii, astfel 

determinându-i să participe în societate ca adulţi8. 

Democraţia deweyană a însemnat mult mai mult decât alegeri populare 

pentru guvern; democraţiile se pot comporta şi în mod abominabil (de ex.: felul în 

care Statele Unite ale Americii au tratat minorităţile din sud). Teoria sa a democraţiei 

s-a bazat pe ideea că guvernul nu ar trebui să asigure bunăstarea unor cetăţeni în 

dauna celorlalţi; mai degrabă, legile şi administraţia  guvernamentală ar trebui să 

aprecieze interesele şi fericirea tuturor cetăţenilor ei la acelaşi nivel. Ideile lui Dewey 

au fost mereu interconectate: toţi cetăţenii responsabili ar trebui să fie bine educaţi 

pentru că educaţia este o cheie în formarea unui guvern realmente cinstit şi 

funcţional din punct de vedere democratic. Un sistem educaţional complet 

democratic este singura garanţie împotriva proastei guvernări, atât  

actuale cât şi viitoare.  Rolul şcolilor este acela de a examina problemele 

împărtăşite de către toţi membrii societăţii, şi de a se strădui să învingă nedreptăţile 

sociale. Astfel, absolvenţii ar fi capabili să ia în considerare nevoile sociale precum 

indivizii de rând.  

Observaţia lui John Dewey în Democraţie şi Educaţie - ”A afla ceea ce o 

persoană este înzestrată să facă şi a asigura o oportunitate în a face acest lucru este 

cheia fericirii” – se aplică în politică, psihologie, şi educaţie. Deşi s-a retras de la 

Columbia University în 1930, Dewey nu s-a retras niciodată din viaţa publică9. 

Potrivit lui Dr. Gordon Ziniewicz în ale sale Essays on the Philosophy of John 

Dewey (Eseuri despre filosofia lui John Dewey), “ambii Dewey şi Plato sunt de 

acord că cei care guvernează ar trebui să fie ‘luminaţi’ sau educaţi”. Dacă Plato a 

susţinut ideea că doar elita educată ar putea să-i guverneze pe ceilalţi în mod 

corespunzător, Dewey a fost un promotor al posibilităţilor universale ale educaţiei şi 

                                                        
8 Ibidem, p. 53.  
9 Ibidem, p. 61. 
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democraţiei, al ideii că fiecare individ ar putea fi educat şi ar putea participa în 

societate, deoarece “încrederea şi optimismul sunt inima şi sufletul filosofiei lui 

John Dewey” (Dr. Ziniewicz). Jim Garrison l-a descris pe John Dewey, în 

Encyclopedia of the Philosophy of Education (Enciclopedia filosofiei educaţiei), 

drept “omul care i-a adus pe profesori printre studenţi”. Dewey a crezut în libertate, 

egalitate, democraţie, independenţă, oportunităţi egale şi drepturi civile, şi mai 

important, a fost capabil să-şi pună ideile în practică. Viaţa şi opera lui John Dewey 

au influenţat în mod direct sistemul educaţional american al zilelor noastre, precum 

şi metodele de formare didactică (teacher training) şi metodele educaţionale, astfel 

Dewey rămânând  filosoful Americii şi cel mai mare profesor american10. 

Există o asemănare notabilă între John Dewey, filosoful Americii, şi  

Mihai Eminescu, poetul României: ambii Dewey şi Eminescu au fost idealişti 

preocupaţi de îmbunătăţirea sistemelor educaţionale ale timpurilor în care au trăit, şi 

de asemenea au activat ca jurnalişti politici. Dacă Dewey, liberal radical, şi-a publicat 

concepţiile sale politice în Noua Republică (New Republic, lansată în 1914) unde a 

intrat în contact cu alţi gânditori liberali progresivişti, Eminescu a scris pentru 

cotidianul  Timpul între 1877 şi 1883, care a fost organul oficial al Partidului 

Conservator.  De fapt, Eminescu nu a fost împotriva liberalismului şi a liberalilor, la 

modul general vorbind; el s-a opus acelora care prin furt, înşelăciune şi fraudă 

perturbau viaţa socială românească. Spiritul public românesc a fost denaturat nu 

doar de către furtul public, ci şi de faptul că promovarea în funcţii publice nu 

avea nimic în comun cu competenţa personală şi caracterul. O altă 

preocupare importantă pentru Eminescu – ceea ce îl aduce mai aproape de 

corespondentul său american – a fost şcoala românească. Ca revizor şcolar, 

Eminescu cunoştea în amănunt sistemul educaţional românesc. Opinia sa pertinentă 

a fost că, în primul rând, şcoala are obligaţia morală de a forma caractere, 

educaţia superioară fiind responsabilă pentru transferul cunoştinţelor de 

specialitate11:  

“Ar fi de prisos a discuta teza că omul e în esenta lui o fiintă eminamente 

ideală. Ceea ce face un om de bună voie, sub impulsul naturii sale morale, nu 

seamănă nicicând cu ceea ce face silit, numai pentru plată sau numai pentru câstig. 

Se vede dar câtă importantă are educatia care tocmai îl deprinde a face de bună 

                                                        
10 Ibidem, pp. 89-93. 
11http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu,_jurnalist_politic#Polemica_cu_liberalii. Retrieved 2011-09-09. 
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voie, fără sperantă de plată sau teamă de pedeapsă, ceea ce e bun, drept, adevărat. 

Învătătura numai ca atare nu are a face cu cresterea. Învătând pe de rost 

numirile tuturor oraselor de pe pământ şi toate formulele chimice, toate numele 

speciilor de plante si de animale, această masă de cunostinte, oricât de nouă ar fi 

pentru o inteligentă, n-o fac nici mai iubitoare de adevăr, nici îndemânatică de a 

judeca si de a distinge drept de strâmb. Învătătura consistă în multimea celor stiute, 

cultura în multilateralitatea cunostintelor, cresterea nu consistă nici într-una, nici 

într-alta. Ea consistă în influenta continuă pe care o au lucrurile învătate 

asupra caracterului si în disciplinarea inteligentei. Când aceste două 

lipsesc, oricât de multe si-ar fi apropriat capul în mod mecanic, omul simte în 

sine un gol moral, care din toate e cel mai insuportabil si care conduce mintea 

nedisciplinată la cele mai triste abateri.”12.   

Opera educational-politică a lui John Dewey poate cu uşurinţă să pună în 

lumină, prin comparaţie, deficienţele actualului sistem educaţional românesc, 

înăbuşit de o viaţă politică viciată. Starea educaţiei româneşti a fost afectată şi 

înrăutăţită de către actuala criză economică, care este, în primul rând, o criză a  

caracterelor, a valorilor umane şi morale, o criză a identităţii naţionale care indică un 

deficit de modele româneşti autentice şi pozitive.  

Profesorul de psihiatrie Martin Robert Coles de la Universitatea din Harvard a 

argumentat în mod elocvent faptul că moralitatea este întărită de către 

învătarea muncii în folosul comunitătii. Profesorul Coles a demonstrat faptul 

că învătarea muncii în folosul  comunitătii îi ajută pe studenti să se raporteze la ei 

însisi în relatie cu ceilalti, la semenii lor si la obligatiile fată de semenii lor. Munca în 

folosul comunitătii uneste gândirea de sentiment, creând un context în care studentii 

pot explora ceea ce simt în relatie cu ceea ce gândesc. În Viata politică a copiilor 

(The Political Lives of Children), profesorul Coles sustine ideea că vietile 

politice ale copiiilor fuzionează cu vietile lor morale. Copiii învată politica împreună 

cu moralitatea de la părinti, scoală si colegi. Profesorul Coles a descoperit că acest 

lucru este valabil nu doar în Statele Unite, ci si oriunde altundeva pe glob. ”Politica 

unei natiuni devine psihologia obisnuită a unui copil”, explică Coles. 

Gândurile si actiunile politice ale copiiilor sunt influentate de către preocupările 

mediilor lor, dar în cele mai multe cazuri, acestia se confruntă cu propriile dileme 

politice si morale. Coles a descoperit că odraslele de patru sau cinci ani au “gândire 

                                                        
12 Ibidem.  
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politică intuitivă“ (“intuitive political thinking”). Aceasta este si vârsta la 

care copiii se confruntă cu chestiuni etice profunde. În mod sigur, copiii nu citesc 

Platon sau Aristotel, dar “imaginatiile lor sunt încărcate de o continuă participare 

la politica familiei, si înclinatia lor naturală de a depăsi universul familial nu este 

diferită de cea a lui Platon, Aristotel, Hobbes, Locke, Freud, etc. ....”, în viziunea lui 

Coles. Acesta sustine că familia este similară unui stat în miniatură, 

caracterizată de multe preocupări moral-politice similare unei natiuni complete. 

Cole sugerează că nationalismul rezultă din transferul autoritătii parentale 

către stat. Nationalismul este un agent important de identificare a copiiilor cu 

comunitătile din care fac parte, si cu ei însisi ca tineri cetăteni. Copiii folosesc 

traditiile, legendele, si experientele istorice ale tărilor lor pentru a-si 

făuri identităti distincte. Profesorul Coles afirmă:  “Nicăieri pe cele cinci 

continente pe care le-am vizitat prin acest studiu nu a esuat nationalismul în a 

deveni un element important al constiintei în formare a tinerilor cetăteni … 

nationalismul îsi face loc  în aproape fiecare unghi al vietii mentale”13.  

Dewey ne oferă multiple exemple cu privire la îmbunătăţirea sistemului 

educaţional american (şi nu numai), şi la pregătirea progresului social. Dewey îşi lasă 

“moştenirea” sa de durată comunităţilor academice şi pre-universitare: educatorii de 

pretutindeni trebuie să se implice activ în complexul parteneriat şcoală-comunitate-

universitate, şi să-şi asume responsabilitatea moral-civică de a perpetua valorile 

umane şi morale, de a forma caracterele, de a pregăti progresul social, economic, 

politic şi instituţional, unindu-şi eforturile în încercarea de a asigura un viitor mai 

bun şi mai optimist generatiilor viitoare. 

Într-o recentă emisiune pe TVR Info, intitulată “Elevii de azi, cetăţenii de 

mâine”14, la care au participat experţi din domeniile educaţiei, psihologiei şi ale 

politicii, următoarele probleme educaţionale au fost examinate:   

1. În Romania există comunităţi studenţeşti, dar acestea nu sunt active;   

2. Gândirea critică nu este suficient promovată în cadrul şcolilor româneşti, şi 

din nefericire, nu este învăţată nici acasă; educaţia din şcoală trebuie să meargă 

“mână în mână” cu educaţia de acasă, pentru că şcoala nu poate suplimenta 

                                                        

13 http://www.scottlondon.com/articles/coles.html. Retrieved 2011-07-22.  

 
14 Iulie 2011.  
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educaţia primită acasă (“cei şapte ani de acasă”).   

3. Cursurile de educaţie civică solicită doar studiul manualelor de educaţie 

civică, vizita la muzee sau frecvenţa la teatru. Şcolile româneşti nu evidenţiază  

importanţa formării virtuţilor civice. Şcolile americane şi europene îşi implică tinerii 

în proiecte civice, deoarece acestea fac parte din agenda curriculară.  

4. Studenţii români nu sunt foarte familiarizati cu cultura voluntariatului. 

Acest aspect a fost observat de către diferiţi studenţi americani (şi nu numai) aflaţi în 

schimb, care sunt implicati de la vârste fragede în proiecte de voluntariat.   

5. Şcolile româneşti nu evidenţiază importanţa dezbaterii, întrebării şi a 

analizei diferitelor probleme sociale, economice, culturale, religioase, educaţionale şi 

politice; importanţa găsirii soluţiilor la problemele socio-economice, culturale, 

religioase, educaţionale şi  politice. Copiii nu sunt încurajaţi suficient să dezbată în 

şcoli; fără această practică democratică, libertatea de exprimare devine stingherită.  

Profesorii români oferă informaţii fără dezbatere, ceea ce în mod evident nu 

stimulează spiritul critic al copiilor/studenţilor.   

6. Un aspect îngrijorător al sistemului educaţional românesc este faptul că 

tineretul roman a devenit nostalgic cu privire la comunism. Semnificaţia  

comunismului este discutată la un nivel foarte inocent în şcoli, fără varietăţi; această 

practică a devenit contraproductivă. 

7. Şcolile româneşti nu evidenţiază necesitatea formării caracterelor morale. 

Competiţia este promovată mult mai mult decât cooperarea. 

 
Prezenta teză de doctorat este o încercare de a pune în lumină relevanţa 

filosofiei educaţional-politice deweyene în actualul context american, european, 

internaţional, implicit şi românesc. Trei puncte majore conchid această cercetare 

doctorală: 

 

I. Filosofia educaţional-politică a lui Dewey este relevantă pentru cultura 

voluntariatului atât în America cât şi în multe alte ţări, mai mult sau mai puţin 

democratice, sau cu o democraţie în tranziţie, precum România. Înţelegerea vieţii şi a 

operei lui John Dewey despre democraţie şi educaţie rămâne relevantă astăzi, 

deoarece societatea globală devine o societate orientată spre civism. În România nu 

există la ora actuală comunităţi active de studenţi, precum cele din America 

(Realizare publică (PA), Tineret-în-Guvern din Minnesota (YIG), Centrul de Ştiinţă 
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pentru Tineret (YSC), etc.). Pentru revigorarea sistemului educaţional românesc, 

accentul ar trebui pus şi din acest punct de vedere.  

II. Ideea de Şcoală Laborator – inovaţia lui John Dewey - nu a mai fost 

reluată la nivelul la care a fost iniţiată de către acesta. Şcoala Laborator este esentială 

în formarea gândirii critice în procesul educational, si ar trebui văzută ca o necesitate 

publică pentru inovatie. Dewey si-a conceput scoala ca pe un laborator pentru 

testarea si verificarea noilor teorii si principii educationale. Scolile experimentale 

asociate cu instructia teoretică în universităti au fost întotdeauna 

necesare. Scoala lui Dewey este un model de îndrumare a viitorilor educatori. Cum 

şcoala românească a avut anumite dificultăti în formarea gândirii critice, ideea de 

şcoală laborator ar trebui implementată de asemenea la nivel preuniversitar şi 

academic. Noţiunea de pedagogie experimentală este foarte puţin utilizată (dacă 

nu deloc) în universităţile din România.   

Ideile generate de către Scoala Laborator sunt practici educationale aprobate, 

rezultând în învătare eficientă. Din păcate, practicile lui Dewey nu pot fi întâlnite în 

scoli la ora actuală, cel putin nu în modul conceput de Dewey. Educatorii vorbesc 

mult despre rezolvarea problemelor (problem-solving), dar multi se referă la 

abilitătile de gândire (thinking skills) care tin de un nivel mai înalt, separând 

anumite abilităti si stăpânindu-le în afara contextului lor real. Totusi, copiii pot 

practica lucrul real, întregul act al rezolvării problemelor în scoală. Doar profesorii si 

ceilalti specialisti ai scolii pot cunoaste acest lucru, si sunt ei cei care pot face 

diferenta cu privire la învătăturile Scolii Dewey. Conditiile lui John Dewey pentru o 

scoală sunt următoarele15: 

1. Scoala este organizată ca o comunitate socială; copiii învată în cadrul activ al 

unei comunităti în miniatură; 

2. Există o curriculă de dezvoltare, care începe în grădinită cu interesele si 

abilitătile naturale ale copiiilor; 

3. Curricula are două dimensiuni: latura copilului (activităti) si latura 

educatorului (fapte si generalizări ale principalelor domenii de cunoastere); 

4. Educatorii/profesorii sunt specialisti în domeniile lor de predare; 

5. Relevanta socială a materiei de predare este evidentiată în procesul de 

instructie; 

6. Copiii au parte de experiente interactive/practice în artele manuale. 
                                                        
15 Laurel N. Tanner, Dewey’s Laboratory School, Lessons for Today, Columbia University, 1997, pp. 176-177. 
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7. Copiii sunt implicati în rezolvarea problemelor reale, trecute si prezente. 

Materiile din curiculă sunt integrate în felul în care acestea functionează si sunt 

sintetizate în viata reală.  

8. Există o puternică temă verticală de organizare; 

9. Gândirea curriculară este verticală (analitică); educatorii au o conceptie 

longitudinală despre curriculă;  

10. Educatorii muncesc în echipă pentru a planifica activitătile asociate 

tematic. 

11. Educatorii se consultă/discută în mod frecvent (la nivel informal si formal); 

12. Scoala este impregnată de atitudinea „testează-si-vezi” (experimentală); 

13. Curricula este dezvoltată continuu si planurile sunt modificate pe măsură 

ce noi dificultăti si potentiale sunt descoperite; 

14. Există o relatie strânsă cu o universitate; 

15. Clasele sunt suficient de mici pentru a-i oferi atentie individuală fiecărui 

copil; 

16. Atentia copilului este auto-impulsionată; 

17. În ceea ce priveste disciplina, comportamentul corespunzător este 

determinat de către natura muncii ce urmează să fie prestată; 

18. În cazul problemelor de disciplină individuală, copilul este redirectionat spre 

o activitate diferită având acelasi obiectiv; 

19. Grupele de copii mai mici îsi încep ziua repetând ceea ce a fost efectuat în 

ziua anterioară si planificând munca pe ziua respectivă în mod cooperant; copiii mai 

mari îsi încep de îndată proiectele independente; 

20. Copiii sunt liberi să se miste în sala de clasă si să ceară ajutorul celorlalti; 

21. Educatorul este privit de către copii drept un partener de muncă pentru  

activitătile în derulare, mai degrabă decât un conducător atotputernic; 

22. Copiii îsi dezvoltă deprinderi de cooperare si muncă în folosul comunitătii; 

23. Educatorii sprijină aspiratiile copiiilor; 

24. Scoala recurge la institutiile cultural-educationale din cadrul comunitătii 

pentru a-si îmbogăti curricula si vietile copiiilor. Ideea lui Dewey că nu există 

educatie inferioară sau superioară, ci doar educatie, este deschisă; 

25. Copiii sunt fericiti16. 

                                                        
16 Laurel N. Tanner, op.cit., p. 177. 
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Ideea scolii ca o comunitate/societate cooperantă în miniatură în care copiii 

pot rezolva problemele ce apar în fiecare etapă de dezvoltare, sub supravegherea 

înteleaptă a educatorilor lor, este extraordinară deoarece încorporează tot ceea ce si-

ar putea dori si astepta o societate democratică pentru copiii ei. Societătile 

democratice au nevoie de scoli laborator pentru a demonstra 

posibilitătile lor nelimitate. Lectiile învătate de la Scoala Laborator a lui Dewey 

ar trebui aplicate spre beneficiul copiiilor si încântarea educatorilor/profesorilor17.  

 

III. Această teză de doctorat este prima care a încercat o asemănare între John 

Dewey, filosoful Americii, şi Mihai Eminescu, poetul României: cei doi mari oameni 

de cultură (americană şi română) au susţinut ideea că principalul rol al şcolii, fie 

că este americană sau română, este acela de a forma caracterele şi 

virtuţile moral-civice, înainte de a forma competenţele de orice natură! 

Dewey a identificat patru factori în perfectionarea educatiei/formării 

caracterelor18:  

1) Schimbarea economică: ”Este dificil să formezi un tip cooperant de caracter 

într-un sistem economic care pune accentul pe competitie”19, s-a adresat Dewey 

rotarienilor;  

2) Educatia părintilor: ”un element major în determinarea unei mai bune 

educatii morale a copiiilor si a tinerilor”. Dewey a atentionat părintii care nu au avut 

niciun fel de contact cu cunoasterea naturii umane si a felului in care aceasta se 

dezvoltă, părintii ”total inconstienti cu privire la influentele care afectează într-un 

mod foarte puternic fibra morală a copiiilor lor”20. Dewey a blamat societatea 

civilă americană pentru faptul că nu i-a ajutat pe părinti să facă fată în mod inteligent 

acestor probleme.   

3) Asigurarea agrementului pentru tineri: tinerii sunt în mod natural 

impulsionati ”spre activitate si spre un anumit tip de asociere colectivă”, care nu 

sunt asigurate nici în cazul unor schimbări în viata rurală, nici în conditiile  

schimbătoare ale urbanizării. Acest fapt a contribuit, de asemenea, la rezultatele slabe 

                                                        
17 Ibidem, pp. 176-178. 
18 Ibidem, pp. 174-175. 
19 J. Dewey, “Character Training for Youth”, p. 58. 
20 Ibidem.  
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în formarea caracterelor, în opinia lui Dewey.  

4) Scoala:  “Dacă am pus scoala pe locul patru si ultimul, nu este pentru că o 

consider ca fiind cel mai putin important factor în formarea morală, ci pentru că 

succesul ei este atât de mult legat de functionarea celorlalte trei”21. Dewey a învătat 

de la propria sa scoală că scolile au nevoie să fie organizate ca si comunităti. 

Educatia morală prin discutie/dezbatere este mult mai eficientă dacă se dezvoltă din 

situatii particulare, din experienta copiiilor, în loc să se concentreze pe discutarea 

“virtutilor si a viciilor la modul abstract”22. Acesta a explicat: “Cu cât scoala este mai 

mult organizată ca o comunitate în care elevii participă, cu atât există mai multă 

oportunitate pentru acest gen de discutie, si cu atât mai sigur va duce la problemele 

grupărilor sociale mai mari din afara scolii. Mai mult decât atât, o asemenea 

organizare ar oferi practică pentru compromisul vietii sociale, practică pentru 

metodele de cooperare si ar solicita asumarea responsabilitătilor precise de catre 

tineri – adaptate,  fireste,  la vârsta si maturitatea acestora”23.  

5) În încheiere, un aspect pe care Dewey nu l-a mentionat (nefiind un crestin 

practicant datorită influentelor darwiniene, desi evanghelist ca formare), si pe care as 

dori să-l amintesc, este rolul bisericilor crestine (indiferent de confesiune) în 

formarea caracterelor umane si morale. Trecând peste diferentele de dogmă 

dintre confesiuni, rolul major al bisericilor crestine este unul eminamente social, 

acestea trebuind să se implice mult mai mult la nivelul solutionării practice a 

problemelor cu care se confruntă societătile pe care aceste biserici le servesc. Acest 

subiect ar putea fi reconsiderat într-un studiu ulterior.  

                                                        
21 Ibidem.  
22 Ibidem.  
23 J. Dewey, “Character Training for Youth”, pp. 58-59. 


