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TATIANA CALLO, O PEDAGOGIE A INTEGRALITĂŢII. Teorie şi practică 

CONFIGURAŢII ALE EDUCAŢIEI TOTALE 
 
 

Seria “Ştiinţele educaţiei” de la Universitatea de Stat din Moldova  
s-a completat recent cu două lucrări antologice semnate de Tatiana 
CALLO, profesor universitar la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 
nume de referinţă în ştiinţele educaţiei, în special în domeniul educa-
ţiei comunicării, educaţiei lingvistice, integralităţii ca fenomen peda-
gogic etc. Autoarea a mai publicat numeroase studii şi articole în cu-
legeri colective şi reviste de specialitate. În 2006 i se conferă gradul 
ştiinţific de doctor habilitat, fapt care consemnează o experienţă valo-
roasă în domeniul formării continue a cadrelor didactice din învăţă-
mântul universitar.  

Referindu-se la spaţiul pedagogic al dezvoltării profesionale, în 
vederea unei educaţii lingvistice de calitate, dna Callo insistă a răs-
punde unor necesităţi pedagogice nemijlocite, fiind motivată de o 
anumită experienţă în domeniu şi de preţuirea împărtăşită faţă de 
cadrele didactice respective. 

Cartea este organizată în două părţi: prima conţine o informaţie 
teoretică care explică conceptele-cheie – integralitatea, integralitatea 
contextuală, formarea continuă, dezvoltarea profesională, educaţia 
lingvistică, comunicarea. În partea a doua se propun un şir de exem-
plificări ale aplicaţiilor practice care realizează educaţia lingvistică 
din perspectiva integralităţii contextuale. Din abordările teoretice ale 
integralităţii – teoria sistemelor, teoria mulţimilor, teoria gestaltistă, 
teoria formei, concepţia holistică (globalistă), se desprinde ideea inte-
gralităţii ca totalitate, iar dintre formele de integralitate (teoretică, fac-
torii comuni, eclectismul) cea mai concludentă, susţine autoarea, este 
abordarea factorilor comuni, deoarece presupune elaborarea unor 
acţiuni de formare mai eficiente, pornind de la punctele comune ale 
dezvoltării profesionale a cadrelor didactice şi educaţiei lingvistice  
a elevilor şi combinând asemănările fundamentale. Caracteristicile 
fundamentale ale integralităţii (completarea, reconstituirea, elasticita-
tea, reglementarea etc.) îi asigură funcţionalitatea (p.20).  

Clarificarea conceptului de formare continuă (capitolul 2) se prezin-
tă prin definirile lui G.Vaysse ca o învăţare pe parcursul vieţii într-un 
secol al cunoaşterii; G.Gonfroy, ca un răspuns posibil la „enorma 
poftă” de cunoaştere; M.Peron, ca o profesionalizare; S.Cristea ca o 
perfecţionare la nivel funcţional, structural, operaţional; A.Neculau, 

ca transfomare internă. Este analizat şi conceptul de învăţare permanentă în viziunea Memorandumului de 
Învăţare Permanentă (Lifelong Learning) şi a Comisiei Europene care a elaborat principiile educaţiei perma-
nente în renumita strategie. Merită atenţia profesioniştilor şi referinţele cu privire la educaţia adulţilor, inclusiv 
în viziunea lui A.Neculau, D.Noye şi J.Murphy. În mod special se pune în valoare orientarea formării conti-
nue spre actualizarea / dezvoltarea / completarea / perfecţionarea / îmbunătăţirea / redimensionarea / forma-
rea competenţelor profesionale (p.51). Motivele formării continue sunt diverse, susţine autoarea şi enumeră: 
„formarea unui răspuns prompt la schimbare, a unui răspuns evoluţiilor din sistemul educaţional, asigurarea 
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calităţii şi eficienţei activităţilor educaţionale etc.” (p.51). Noua viziune dinamizatoare asupra formării / dez-
voltării se constituie din necesitatea de producere a schimbării în sistemul actual de formare continuă 
(schimbarea de mentalităţi profesionale, schimbarea caracterului unui program de formare); orientarea 
spre crearea unui nou sistem naţional de formare continuă (stimularea motivaţiei complexe pentru formare / 
dezvoltare profesională) şi orientarea spre crearea unui sistem integrat de formare iniţială şi formare continuă 
a cadrelor didactice (unificarea cadrului de formare profesională). 

Concluziile esenţiale, inclusiv din capitolul trei, se axează pe „educaţia lingvistică prin obiectivele şi fina-
lităţile (punerea în valoare a fiinţei elevului; dezvăluirea personalităţii elevului prin vorbire; transformarea 
trăirilor şi gândului elevului în idei pentru a putea fi comunicate; conferirea unui statut de ethos, pathos, logos 
elevului etc.), formulate la nivel de funcţionalitate formativă, marchează procesul unei realizări eficiente şi 
calitative a ei” (p.99). Principiile pragmaticii: al cooperării, al politeţii, al exprimabilităţii şi al pertinenţei 
fundamentează relaţia de comunicare prin limbajul verbal, iar prin obiectul ei de studiu, care este comunicarea 
eficientă, pragmatica, conchide dna Callo, are o reală valoare educaţională. Sistemul de referinţă al dezvoltării 
profesionale a profesorului de educaţie lingvistică în baza integralităţii contextuale (SRIC - p.120) include o 
paradigmă ştiinţifică originală a fenomenului pedagogic dat. 

Aderăm totalmente la aserţiunea autoarei că „pentru a răspunde direcţiei de formare continuă a cadrelor 
didactice, propusă de Consiliul Europei, prin modelarea Profesorului Europaeus, care trebuie să aibă o ima-
gine integrală referitor la rolul său în educarea elevului, atât prin disciplina predată, cât şi printr-o formare 
generală globală în ritmul accelerat al secolului, profesionalizarea profesorilor presupune o activitate de for-
mare şi aplicare a unor noi competenţe profesionale prin devenirea pedagogului integral în baza integralităţii 
contextuale” (p.124). 

Formarea ideologemului profesional ca ansamblu de idei, privind esenţa şi sensul activităţii pedagogice, 
reprezintă o soluţie logică pentru demersul de dezvoltare a mentalităţii de integralitate, care are relevanţă 
pedagogică, iar profesorul, care stăpâneşte mecanismele şi tehnica integralităţii prin competenţele profesio-
nale respective, are şansa reală de a fi eficient în relaţia educaţională cu elevii (p.171). 

Lucrarea „Configuraţii ale educaţiei totale” este o colecţie a articolelor publicate pe parcursul anilor 
2000-2006, în vederea clarificării unor probleme ce vizează educaţia, „fără a avea pretenţia unei lucrări siste-
matice, ci, mai degrabă, fiind o lucrare de sinteză a unei activităţi de cercetare, consacrată diverselor feno-
mene pedagogice”. Cele trei capitole – Teoria educaţiei; Formarea continuă a cadrelor didactice; Educaţia 
lingvistică şi educaţia comunicării – prezintă un ideologem auctorial, în devenire, provoacă cititorul avizat la 
descoperire, dându-i dreptul de a deveni şi el prin cercetarea unor subiecte de interes comun, care contează în 
educaţia de azi şi în cea de mâine, în Educaţia Totală.  

În încheierea prezentării, care mi-a onorat şi mie dezvoltarea personală şi profesională, felicit distinsa 
Doamnă a Pedagogiei Româneşti şi, în numele unei echipe numeroase de colegi şi discipoli, îi urez curaj şi 
insistenţă în promovarea educaţiei totale / integrale într-un context puţin favorabil, dar alimentat masiv de 
flacăra entuziasmului şi a optimismului personalităţilor dedicate.  

Filozoful Noica îl numea pe M.Eminescu „omul total al culturii româneşti”, exprimând sintetic rolul filo-
zofiei şi poeziei sale în palmaresul cultural românesc şi universal. În Sfânta Scriptură este spus foarte clar că 
suntem limitaţi ca fiinţe omeneşti, că vedem în parte şi credem în parte, Divinitatea fiind integrală, raportată 
la spiritele comune, însă chiar dacă respectăm acel longo intervalo, totalitatea, integralitatea denotă aspiraţii 
măreţe, cu unele nuanţe utopice vizibile, impunând o „introducere a unui sistem tezaurizativ (acumulativ) de 
profesionalizare; oferirea libertăţii totale; modelarea permanentă a unor microuniversuri formative, care să 
conducă spre performanţe profesionale, promovarea ideii de autodeterminare în profesie” etc., etc., etc. 

 
Consemnează 

 dr. Viorica GORAŞ-POSTICĂ, 
conf. interimar, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei,  
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