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Epistemologia educaţiei, ca parte, deopotrivă, a disciplinei filosofiei educaţiei (prin urmare, aparţinând domeniului 
filosofiei), poate să se constituie şi ca disciplină în cadrul ştiinţelor educaţiei. Un parcurs similar l-au avut şi alte discip-
line considerate a fi „de graniţă” şi având o abordare interdisciplinară, care fac parte în acelaşi timp din două discipline 
distincte, cum ar fi, de exemplu, sociologia educaţiei, care este, deopotrivă, o ramură a sociologiei dar şi o subdisciplină 
a ştiinţelor educaţiei. Prin urmare, în contextul actual, de hibridare metodologică, conceptuală şi disciplinară, rolul 
epistemologiei educaţiei este acela de a întemeia cunoaşterea din domeniul ştiinţelor educaţiei; ea are, de asemenea, un 
rol de fundamentare normativă, evidenţiind rolul şi importanţa enunţurilor celor mai generale ale ştiinţei – axiome, legi, 
principii şi reguli, în întemeierea critică a cunoaşterii şi legătura acestor legităţi cu praxis-ul educaţional. De asemenea, 
aspecte legate de sursele cunoaşterii în educaţie, de tipurile şi modalităţile de cunoaştere specifice acestor ştiinţe, de 
analiza critică a conceptelor, principiilor, legităţilor educaţiei, constituie un demers epistemologic în câmpul educaţiei, 
care are scop de clarificare, de elucidare şi întemeiere a cunoaşterii. 

Cuvinte-cheie: praxiologie, resurse, ontologie, epistemologie, axiologie.  
 
EPISTEMOLOGY OF EDUCATION – AN INTERDISCIPLINARY APPROACH 
From an epistemological perspective the scientific research in the area of education sciences has some specific 

characteristics we would like to emphasize in this article, in a synthetic approach. One of the purposes considered is to 
briefly present some of the most recurrent forms of knowledge in the field of education, namely: reflexive, material, 
taxonomic, experimental and statistical knowledge. We will emphasise the specificity of each approach and we will 
insist on the forms encountered in the education sciences unlike the ones belonging to other fields of human knowledge. 
Approaching the sources of knowledge is an action specific of the education epistemology by which we intend to 
analyse the historical evolution of these problems within the education sciences. The perspective we propose combines 
the forms of scientific knowledge and the sources of such knowledge, providing a synthetic picture of the various forms 
and sources of knowledge, as a foundation of research and investigations in the epistemic field of education. The 
perspective proposed in this article starts from the premise that the ontological assumptions (concerning the nature of 
reality and the nature of things, of the realities subject to scientific investigation) give rise to epistemological assumptions – 
within the meaning of types of research and investigation of the nature of reality and nature of things. The latter, at their 
turn, lead to considerations about methodology and the investigation, analysis and collection of the data about these 
realities. The field of axiology in education is closely connected to ontology and epistemology. Such perspective on the 
reality investigated by science (by the research specific of education sciences) helps us to understand the research 
methods as a way of understanding the world, the actual educational reality investigated by research and that originates 
from several sources. These sources are the raw material that underlies knowledge and scientific research. 

Keywords: praxeology, research, ontology, epistemology, axiology. 
 
 
Actualitatea şi importanţa problemei abordate este justificată de legătura existentă între obiectul de 

studiu specific al pedagogiei şi întemeierea metodologiei de cercetare prin valorificarea normativităţii, anga-
jată în termeni de axiome, legi, principii, normativitate raportată permanent la conceptele fundamentale care 
fixează nucleul epistemic tare al domeniului studiat, fiind evocată forţa explicativă şi interpretativă a concep-
telor pedagogice fundamentale ce conturează nucleul tare al normativităţii, inclus în cadrul teoriei generale a 
educaţiei – cea mai importantă ştiinţă fundamentală a educaţiei, indispensabilă în procesul de formare şi 
dezvoltare epistemologică, disciplinară, intradisciplinară şi interdisciplinară a tuturor ştiinţelor educaţiei.   

Conţinutul cercetării istorice. Epistemologia educaţiei se constituie treptat ca o subdisciplină a dome-
niului filosofia educaţiei. Putem defini filosofia educaţiei ca fiind „aplicarea la aspecte ce ţin de educaţie a 
resurselor, mijloacelor, instrumentelor de analiză şi a metodelor de abordare tipice filosofiei” [5, p.738]. 
Clasificarea generală a ştiinţelor educaţiei, întreprinsă în epoca pedagogiei moderne şi postmoderne, mar-
chează o linie importantă de cercetare epistemologică. Ea are impact în zona normativităţii pedagogice, în 
măsura în care reprezintă o problemă teoretică, metodologică şi practică extrem de complexă şi de dificil de 
rezolvat. Modelul propus de G.Mialaret operează diferenţierea în raport de sfera obiectului cercetat. Pot fi 
evidenţiate astfel ştiinţele educaţiei care studiază macroeducaţia sau microeducaţia, precum şi ştiinţele edu-
caţiei centrate asupra problemei instruirii prin afirmarea didacticilor diferitelor discipline de învăţământ. În 
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ediţia din 2006 a cărţii sale „Ştiinţele educaţiei” G.Mialaret descrie un „tablou general al ştiinţelor educaţiei” 
care vizează „ansamblul educaţiei: instituţiile, acţiunea, conţinutul, produsele diferiţilor parteneri”. În această 
perspectivă, în vârful sistemului ştiinţelor educaţiei este fixată filosofia educaţiei ca teorie generală a educa-
ţiei. În raport de metodele de cercetare utilizate (metoda istorică şi metoda comparată) sunt fixate epistemo-
logic alte două discipline cu rol normativ major: istoria educaţiei (a gândirii pedagogice şi a instituţiilor de 
învăţământ) şi educaţia comparată sau pedagogia comparată. În funcţie de poziţia unor actori ai educaţiei 
(individuală şi relaţională, socială, în calitate de decidenţi ca educatori, instructori, profesori, administratori, 
cercetători etc.) sunt identificate mai multe ştiinţe ale educaţiei care se afirmă şi evoluează continuu în cadrul 
unui sistem deschis: sociologia educaţiei, etnologia educaţiei, psihologia educaţiei, planificarea educaţiei, 
ştiinţe ale metodelor şi tehnicilor pedagogice, ştiinţe ale evaluării etc. 

O clasificare pe criterii epistemologice unitare, semnificativă deci pentru elaborarea şi afirmarea unei 
normativităţi pedagogice, este cea propusă de S.Cristea [2, p.355]. Avem în vedere faptul că autorul face apel 
la două dintre criteriile ştiinţificităţii: a) obiectul de cercetare specific ştiinţelor educaţiei; b) metodologia de 
cercetare specifică, utilizată de ştiinţele educaţiei. În raport de primul criteriu impus ca şi criteriu epistemo-
logic de ordin normativ, identificăm: a) ştiinţe pedagogice sau ştiinţe ale educaţiei fundamentale, construite 
ca teorii generale (a educaţiei, a instruirii, a curriculumului, a cercetării pedagogice) şi b) ştiinţe ale educaţiei 
particulare (subordonate celor fundamentale): teoria învăţământului primar, didacticile particulare, pedagogia 
familiei etc. În raport de cel de-al doilea criteriu, metodologia de cercetare utilizată predominant în construc-
ţia ştiinţelor educaţiei, identificăm: a) ştiinţe ale educaţiei care valorifică în sens specific pedagogic metode 
de cercetare proprii altor ştiinţe (vezi istoria pedagogiei/ pedagogia istoriei, pedagogia comparată, pedagogia 
experimentală); b) ştiinţe ale educaţiei care valorifică, în sens specific pedagogic, metode de cercetare  de tip 
intradisciplinar (teoria evaluării, teoria educaţiei morale etc.); c) ştiinţe ale educaţiei care valorifică în sens 
specific pedagogic metode de cercetare de tip interdisciplinar (filosofia educaţiei, sociologia educaţiei, psiho-
logia educaţiei, economia educaţiei, managementul educaţiei etc.) [2, p.356]. 

Trebuie apreciat rolul filosofiei educaţiei ca fundament al teoriei generale a educaţiei, care contribuie la 
clarificarea unor probleme de maximă importanţă epistemologică, de ordin ontologic, metodologic şi mai 
ales normativ: a) definirea valorilor generale ale educaţiei aflate la baza finalităţilor educaţiei şi a conţinutu-
rilor generale ale educaţiei; b) fixarea la nivel de „nucleu epistemic tare” a conceptelor de bază, indispensa-
bile în construcţia şi dezvoltarea tuturor ştiinţelor educaţiei, mai vechi sau mai noi, inclusiv a ştiinţelor edu-
caţiei elaborate şi promovate interdisciplinar (inclusiv prin tehnici postmoderne de „hibridare”, utilizabile 
după modelul „noilor ştiinţe sociale”). 

Paradigmele afirmate în epistemologia pedagogică sunt implicate direct şi indirect în procesul de elaborare a 
normativităţii necesară în pedagogie / ştiinţele educaţiei. 

Văzută astfel, în sens interdisciplinar, epistemologia educaţiei (ca şi „disciplina mamă” – filosofia educaţiei) 
reprezintă un domeniu al cunoaşterii care a fost supus fenomenului de hibridare – privitor la conceptele, me-
todele şi paradigmele sale – specific noilor ştiinţe sociale. „Împrumutul de concepte nu constituie, în sine, o 
hibridare” [2, p.139], ci mai degrabă o difuzare a conceptelor de la o disciplină la alta, fiind „un aspect impor-
tant al procesului care stimulează inovaţia în subdisciplinele vecine şi poate duce la o eventuală hibridare” 
[5, p.139]. 

G.Mialaret clasifică filosofia educaţiei ca fiind „o disciplină din tabloul general al disciplinelor şi ştiinţe-
lor care se interesează  de ansamblul educaţiei” [3, p.71], integrând-o şi asimilând-o disciplinar domeniului 
ştiinţelor educaţiei.  

În legătură cu statutul epistemologic al filosofiei educaţiei, pedagogul francez apreciază faptul că, alături 
de istoria educaţiei, aceste două discipline au fost iniţial singurele predate la nivel universitar, din cadrul 
domeniului de studiu al ştiinţelor educaţiei. În pofida faptului că, de-a lungul timpului, filosofia educaţiei şi-a 
pierdut din importanţă, în raport cu gradul ei de dezvoltare faţă de alte discipline, cu toate acestea, nu putem 
totuşi să realizăm un tablou al ştiinţelor educaţiei fără a oferi un loc important filosofiei educaţiei [9, p.71]. 

Rolul filosofiei educaţiei şi, implicit, al subdisciplinei sale – epistemologia educaţiei, în ansamblul mai 
larg al ştiinţelor educaţiei, vizează aspecte de mare importanţă în interiorul câmpului epistemic al educaţiei. 
Acest din urmă fapt se datorează abordării aspectelor legate de finalităţile generale şi specifice implicate în 
educaţie: „Nu putem vorbi despre educaţie fără a defini finalităţile pe care aceasta trebuie să le atingă, obiecti-
vele imediate şi pe termen lung, finalităţi generale şi particulare” [10, p.74]. 
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Filosofia educaţiei ar avea rolul identificării şi alegerii unui ansamblu coerent al obiectivelor educaţio-
nale, atât sub aspectul coerenţei interne a acestora (a obiectivelor, între ele), cât şi al coerenţei externe – în 
raport cu alte raportări filosofice de tip general. Abordarea axiologică a obiectivelor reprezintă analiza con-
ceptuală coprehensivă a acestora. Interogaţia asupra finalităţilor educaţiei, asupra semnificaţiilor lor axiolo-
gice şi a criteriilor de sens ale acestora, precum şi ierarhizarea lor în conformitate cu relevanţa lor în raport 
cu acţiunea educaţională propriu-zisă, reprezintă o altă abordare specifică a filosofiei educaţiei.  

Însă, analiza finalităţilor educaţiei nu reprezintă singură sarcina a filosofiei educaţiei, ci, de asemenea, 
investigarea condiţiilor care face posibilă cunoaşterea în educaţie, prin urmare, „afirmarea unui anumit nu-
măr de principii dincolo de care analiza nu poate merge mai departe şi fără de care educaţia nu este posibilă” 
[10, p.73]. 

Astfel, putem afirma faptul că analiza de tip filosofic şi, implicit, cea de tip epistemologic, întrucât apreciem 
că  epistemologia se poate „naturaliza” [11, p.75] cu succes în câmpul epistemologic al ştiinţelor educaţiei 
(după expresia folosită de Quine), este de natură să conducă către o formă de analiză şi înţelegere a situaţiilor 
educaţionale diferită de cea a altor ştiinţe ale educaţiei” [10, p.73]. Prin urmare, epistemologia educaţiei, ca 
subdiviziune (subdisciplină) a educaţiei, conţine un demers de gândire propriu în raport cu alte discipline ale 
educaţiei.  

În articolul Valorile educaţiei [8, p.197-202], O.Reboul defineşte filosofia educaţiei ca fiind „în acelaşi 
timp, epistemologia care interoghează ştiinţele educaţiei şi axiologia care le prelungeşte, le continuă” [8, 
p.198], fiind, deopotrivă, un demers de elucidare. Putem corela aceste afirmaţii cu cele ce aparţin unui alt 
cercetător francez din domeniul ştiinţelor educaţiei, şi anume: G.Avanzini [1, p.15-20], pentru care filosofia 
educaţiei ar avea o funcţie „epistemologică„ dar şi „o funcţie de elucidare”, una critică, trasând limitele 
gândirii critice în pedagogie [7, p.137], precum şi, în opinia lui M.Fabre, „o funcţie axiologică şi normativă” 
[7, p.269-298]. 

Această funcţie de elucidare, normativă aparţine filosofiei educaţiei – ca parte a ştiinţelor educaţiei (teoria 
generală a educaţiei), în contextul actual al hibridării conceptuale şi paradigmatice a ştiinţelor în perioada 
postmodernă. Schimbarea sau mutaţia pe care o propunem în acest context de hibridare conceptuală şi meto-
dologică specifică ştiinţelor actuale este trecerea de la o simplă funcţie a filosofiei educaţiei la un statut de 
întemeiere critică şi analitică a cunoaşterii în pedagogie/ştiinţele educaţiei. Prin urmare, înţeleasă, în acest 
sens, ca parte integrantă a teoriei generale a educaţiei, epistemologia educaţiei (ramură a filosofiei educaţiei) 
reprezintă o încercare de clarificare, elucidare a cunoaşterii, de conferire de noi sensuri, de întemeiere episte-
mică a faptelor, conceptelor şi realităţilor ce aparţin ştiinţelor educaţiei, pe temelii cât mai sigure (certe). 
Raţiunile apariţiei unei noi subdiscipline sunt clare: specializarea lasă un vid între subdiscipline, care trebuie 
umplut. Astăzi, procesul cel mai important nu este creaţia de noi discipline, ci formarea de noi domenii hib-
ride. Pentru că datează doar de câteva decenii, acest proces este adesea neglijat [2, p.69-70]. 

Această nouă subdisciplină reprezentată de epistemologia educaţiei este, în mod cert, una specifică şi 
raportată, chiar dependentă de un context instituţional concret existent. Înţeleasă în sens de subdisciplină a 
educaţiei, epistemologia ştiinţelor educaţiei caută să identifice statutul specific, să evalueze validitatea şi 
condiţiile de pertinenţă ale diferitelor tipuri de cunoaştere care sunt produse în cadrul disciplinelor în raport 
cu care se defineşte şi se instituie.  

Dincolo de dificultatea inerentă unei investigaţii epistemologice în cadrul câmpului conceptual, şi aşa 
foarte dinamic şi diversificat al pedagogiei / ştiinţelor educaţiei, considerăm, cu toate acestea, că se impune 
dezvoltarea unei astfel de discipline de graniţă ca epistemologia educaţiei, din considerente ce ţin de exigen-
ţele de pertinenţă şi validitate a cunoaşterii educaţionale. Considerăm, de asemenea, ca fiind necesar demer-
sul de identificare a unor criterii ale validităţii cunoaşterii de tip educaţional, deoarece este în joc, printr-o 
astfel de abordare, însuşi statutul de ştiinţă al domeniului ştiinţelor educaţiei, atât privind obiectul de studiu – 
delimitatea conceptuală clară şi distinctă a conceptelor specifice acestuia, după criteriile logice de sferă şi 
conţinut specifice, cât şi la nivelul metodologiei specifice de cercetare, precum şi la nivel conceptual şi 
paradigmatic.  

Un alt aspect important studiat în cadrul epistemologiei educaţiei este înţelegerea şi explicarea unor tipuri 
şi modalităţi de cunoaştere a realităţii specifice educaţiei, precum şi aspecte referitoare la sursele de cunoaş-
tere proprii. În funcţie de specificul tipurilor şi surselor de cunoaştere în educaţie, pot fi analizate şi aplica-
ţiile acestora în cadrul cercetării ştiinţifice. Analiza unor surse şi modalităţi de cunoaştere în studiul educaţiei 
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este valorificată epistemic în procesul de elaborare a normativităţii în pedagogie/ ştiinţele educaţiei. Avem în 
vedere: cercetările istorice şi logistice (Piaget); abordarea interdisciplinară clasică şi prin hibridare; cunoaş-
terea de tip material, taxonomic şi diagnostic; cunoaşterea de tip praxiologic; cunoaşterea în ştiinţele edu-
caţiei, proiectată de G.Mialaret în cadrul unui model construit la nivelul interacţiunii dintre sursele provenite 
din: a) practică; b) reflexie; c) documentare bibliografică; d) cercetare pedagogică, fundamentală şi opera-
ţională [9, p.194-208]. 

Toate aceste aspecte enunţate mai sus reprezintă argumente importante, datorită cărora epistemologia 
educaţiei ar putea avea un rol important de jucat atât în teoria, cât şi în practica educaţiei. Putem identifica şi 
alte obiective şi subiecte de abordat în cadrul unei astfel de subdiscipline a educaţiei, cum ar fi:  

- explicarea conceptelor, noţiunilor, fenomenelor, „acţiunilor” şi „faptelor educaţionale”; 
- conferirea unui caracter ştiinţific specific cercetării pedagogice „prin eliminarea abuzului de empirism, 

a amatorismului şi a aplicării şabloanelor interpretative” [3, p.432]; 
- construirea unei teorii pedagogice care să fie consistentă formal, pertinentă axiologic şi adecvată pra-

xeologic [3, p.432]. 
Considerăm, de asemenea, că epistemologia educaţiei are un rol de jucat în interogaţia privitoare la uni-

tatea obiectului de studiu al ştiinţelor educaţiei, precum şi în ceea ce priveşte analiza critică a metodologiei 
specifice din cadrul cercetării pedagogice în vederea testării şi validării acelor căi de investigaţie care s-au 
dovedit a fi valabile. Fundamentarea ştiinţifică a inventarului teoretic va imprima ideilor pedagogice o mai 
mare credibilitate şi forţă de impact asupra realităţilor cercetate [3, p.432].  

Un rol la fel de important îl poate avea epistemologia ştiinţelor educaţiei şi asupra activităţii didactice, a 
praxis-ului educaţional, printr-o mai bună orientare a acţiunii şi practicii educaţionale, printr-o mai profundă 
înţelegere a factorilor de natură epistemologică dar şi axiologică (valori, finalităţi, transmiterea conţinuturilor 
purtătoare de valori), importanţa aprofundării conceptelor şi paradigmelor specifice diferitelor domenii ale 
cunoaşterii umane (ştiinţelor) – în procesul de predare–învăţare – dezbătând conţinuturi curriculare care să 
favorizeze explicaţia, înţelegerea şi descoperirea structurilor comprehensive ale cunoaşterii. De asemenea, un 
rol important ar putea avea interogaţia şi cercetarea epistemologică asupra fundamentării curriculumului pe 
principii şi axiome fundamentale, cu rolul întemeierii acestor conţinuturi (curriculare) pe enunţuri certe, cu 
grad înalt de siguranţă epistemică (demers epistemic de tip non-infereţial).  

Dacă epistemologia pedagogică vizează cu precădere un demers de întemeiere şi validare a cunoaşterii în 
educaţie, precum şi condiţiile de pertinenţă şi validitate a conţinuturilor din domeniul educaţiei, axiologia 
ştiinţelor educaţiei este o altă subdisciplină a filosofiei educaţiei. Aceasta din urmă studiază enunţurile pres-
criptiv-normative, regulile, principiile, axiomele educaţiei.  

După cum indică etimologia termenului – adjectivul grec „axios” care trimite către un sens axiologic, 
semnificând ceva ce este „de mare valoare”, axiologia este o reflexie asupra valorilor, aparţinând domeniului  
filosofiei valorilor (o altă posibilă subdisciplină a filosofiei educaţiei, parte, la rându-i, din teoria generala a 
educaţiei).  

„Demnitatea categoriilor axiologice ne conduce să punem pe o treaptă mai jos categoriile ontologice” [12, 
p.106]. Datorită caracterului ideal, imaterial, al valorilor morale sau al celor estetice, acestea au fost privile-
giate în raport cu alte valori. 

Din caracterul ideal al acestor valori şi din ireductibilitatea lor în raport cu experienţa fiinţei, axiologia 
este adesea concepută în opoziţie cu ontologia.  

Revenind la câmpul epistemic al educaţiei, considerăm că reflexia asupra educaţiei presupune în mod 
necesar o dimensiune axiologică. Pe de o parte, putem vorbi despre un fundament axiologic al educaţiei, în 
măsura în care orice acţiune educaţională, orice educaţie se justifică pornind de la finalităţi, care presupun 
întotdeauna, implicit sau explicit, o concepţie ideală despre om. Pe de altă parte, putem vorbi despre impli-
caţiile axiologice ale educaţiei, în măsura în care practicile, ca şi politicile educaţionale „pun în joc o punere 
în practică ce poate fi, în acelaşi timp, o punere în pericol, anumite valori, cum ar fi dreptatea, toleranţa, res-
pectul faţă de persoane sau iubirea de cunoaştere. În sfârşit, putem vorbi despre conţinuturi axiologice ale 
educaţiei în măsura în care transmiterea de valori constituie, alături de transmiterea de cunoştinţe şi în inte-
racţiune cu acestea din urmă, o componentă ireductibilă a curriculumului” [3, p.432]. 

O altă sarcină importantă a epistemologiei educaţiei este şi analiza conceptelor şi a limbajului propriu 
ştiinţelor educaţiei în vederea „operării unei discriminări conceptuale, pentru evidenţierea mai clară a spe-
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cificului limbajului pedagogic” [3, p.432]. Direcţiile de gândire contemporane exercită o influenţă majoră 
asupra noţiunilor şi conceptelor de bază ale educaţiei.  

În câmpul conceptual actual al educaţiei, deconstrucţia conceptuală se realizează prin intermediul perspec-
tivelor critice, în concepţia cărora reconstrucţia conceptuală a limbajului este indispensabilă oricărui demers 
de întemeiere a cunoaşterii din acest domeniu.  

Analiza este, cu siguranţă, mai degrabă o articulare a unui domeniu de cunoaştere sau a unei teorii, decât 
o disoluţie a acestora.  

Înţeles dintr-o astfel de perspectivă, progresul cunoaşterii în domeniul educaţiei este posibil doar prin 
analiza enunţurilor de bază ale ştiinţelor, cu scopul supunerii lor unei analize critice, atât în privinţa concep-
telor fundamentale, cât şi a principiilor şi normelor, a întregului corp de cunoştinţe ce constituie câmpul 
epistemic în domeniul la care ne referim, în cazul de faţă – în ştiinţele educaţiei.   

 
Concluzii 
1. Epistemologia educaţiei se fundamentează pe normativitatea pedagogică care trebuie abordată într-o 

logică a cercetării fundamentale, hermeueutică şi istorică ce poate asigura: a) interpretarea operelor din 
domeniul ştiinţelor educaţiei în raport de contribuţia lor la rezolvarea problemei normativităţii (educaţiei, 
instruirii, învăţământului, proiectării pedagogice etc.); b) constituirea unei metodologii generale angajate şi 
în stabilizarea epistemică şi perfecţionarea socială a normativităţii pedagogice, în special în zona principiilor 
de proiectare şi realizare a educaţiei şi a instruirii; c) fundamentarea cunoaşterii specifice la nivelul pedago-
giei/ ştiinţelor educaţiei; d) îmbunătăţirea modalităţilor de aprofundare a cunoaşterii specifice pedagogiei/ 
ştiinţelor educaţiei prin îmbinarea operată permanent analiza logistică (axiomatică) şi analiza istorică (gene-
tică). Pe de altă parte, adoptarea modelului de cercetare hermeneutică permite: a) interpretarea pedagogiei ca 
ştiinţă socioumană cu statut epistemologic specific, pe cale de conturare şi consolidare epistemică, pe de o 
parte, de deschidere psihologică, antropologică şi sociologică, pe de altă parte; b) fundamentarea pedagogiei, 
teoretică, metodologică (hermeneutică şi istorică) şi axiomatică la un nivel de ştiinţificitate susţinut prin 
construcţia şi perfecţionarea unei normativităţi specifice; c) afirmarea principiilor pedagogice/ didactice la 
niveluri de generalitate apropiate de legile domeniului, exprimate ca modele de justificare epistemologică 
orientative, dar şi imperative, pe fondul consolidării cerinţelor paradigmei curriculumului.  

2. Problematica determinării reperelor epistemologice pentru studiul normativităţii în pedagogie/ştiinţele 
educaţiei a luat amploare în rezultatul întemeierii cunoaşterii pedagogice la nivel de demers normativ ce a 
determinat extinderea conceptului de normativitate în pedagogie/ ştiinţele educaţiei prin integrarea sa în 
problematica specifică epistemologiei pedagogice în calitate de subdisciplină a filosofiei educaţiei, dar şi de 
modul în cadrul teoriei generale a educaţiei. Acest demers normativ presupune valorificarea conceptelor 
operaţionale de: a) justificare epistemică prin raportare la principii de natură axiologică, exprimate, asumate, 
interiorizate ca judecăţi de valoare; b) abordare probabilistică; c) argumentare epistemică, pornind de la 
enunţuri non-inferenţiale; d) finalităţi epistemice, legate de anticiparea creşterii cunoaşterii pedagogice prin 
valorificarea resurselor modelului ipotetico-deductiv; e) raţionalism critic necesar pentru „a repera regula-
ritatea”, corelaţia dintre fapte, idei etc. esenţiale, prin „metoda conjecturilor şi a respingerilor”; f) tip induc-
tiv, utilizat în istoria ştiinţelor pentru a susţine anumite generalizări şi a descoperi cauze care guvernează 
anumite regularităţi. 

3. Rezolvarea problemei ştiinţificităţii este deschisă şi în prezent, chiar în contextul extinderii permanente 
a numărului de ştiinţe ale educaţiei, prin contribuţia a numeroase ştiinţe (în special ştiinţe socioumane) şi 
cercetări operaţionale, particulare care fragmentează obiectul de studiu, inclusiv prin adoptarea necondiţio-
nată a numeroase metodologii şi principii de acţiune. În acest context, chiar după ce ştiinţele educaţiei au 
dobândit statut academic, „ambigutăţile sunt departe de a fi eliminate şi câmpul pedagogiei rămâne supus la 
presiuni instituţionale şi la lupte pentru câştigarea teritoriului”.                                                    
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