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Ini�iativa temerar� de organizare a simpozionului na�ional Valorile 

educa�iei – educa�ia valorilor, din Antichitate pân� azi: abord�ri 

teoretice, solu�ii practice, ajuns în prezent la a V-a edi�ie, se situeaz� în 
r�sp�r cu etosul fasonat de coordonatele gândirii postmoderne care 
reclam� relativitatea �i derizoriul valorilor, în numele unui principiu al 
operativit��ii, a�a cum remarcabil aprecia Jean-François Lyotard, în opul 
dedicat studierii cunoa�terii în societ��ile postindustriale.  

Volumul Educa�ia valorilor, din Antichitate pân� în prezent, 
coordonat de Emanuela Ilie �i Claudia T�rn�uceanu (Editura 
Universit��ii „Alexandru Ioan Cuza” Ia�i, 2017) însumeaz� actele 
edi�iilor 2015 �i 2016 ale simpozionului. Cercetarea interdisciplinar� a 
educa�iei din perspectiv� axiologic� ofer� o alternativ� în câmpul 
studiilor literare, monopolizat în ultimii ani de abord�rile teoretice sau 
pragmatice. 

Structura binar� a volumului dedicat primei edi�ii (Antiqua et 

Mediaevalia �i Moderna et Contemporanea), menit� s� confere 
problematicii o coeren�� pe linie diacronic�, este extins� în volumul 
recenzat prin introducerea altor dou� sec�iuni tematice (Didactica �i 
Miscellanea), care l�rgesc sfera cercet�rilor atât în domeniul revendicat 
al educa�iei, cât �i în direc�ia abord�rilor metodologice variate.    

Panelul prim, Antiqua, Mediaevalia et Humanistica (semneaz� 
Marcela Ciortea, Constantin-Ionu� Mihai, Mihaela Paraschiv, Liviu 
Petcu, Amelia Sandu-Andrie�, Claudia T�rn�uceanu), jalonat de nume 
grele ale culturii occidentale – Marcus Fabius Quintilianus, Grigorie de 
Nyssa, Igna�iu de Loyola, Ioan al Crucii, Battista Guarani –, se 
constituie ca un filigran al sec�iunilor urm�toare, întrucât conceptul de 
valoare î�i refuz� în�elegerea în absen�a unei tradi�ii culturale �i 
spirituale care s� îi releve semnifica�iile originare, dar �i întrebuin��rile 
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contextuale. Astfel, figurile centrale ale acestor studii se dovedesc a fi 
ni�te formatori axiologici, cu o real� �i durabil� influen�� asupra gândirii 
europene.  

Ideea de personalitate cu valen�e pedagogice intrinseci î�i 
prelunge�te ecoul în Moderna et Contemporanea (contribuie cu studii 
Dana B�dulescu, Loredana Cuzmici, Emanuela Ilie, Roxana Patra�, 
Raluca-Ana Prahoveanu, Andreea Roxana Sevastre), direc�ie tematic� 
ce focalizeaz�, în principal, starea valorilor într-un regim totalitar care 
î�i impune cu radicalitate propriul set de pseudovalori. În acest sens, 
studiile valorific� ori figura Maestrului în rela�ie cu cea a discipolului – 
Constantin Noica �i �coala de la P�ltini�, Nae Ionescu �i reflexul 
influen�ei lui în literatura discipolului Mihail Sebastian –, ori adeziunea 
la valori fundamentate prin subiectivitate – feminismul Ninei Cassian, 
mitologia personal� a lui Octavian Paler. 

Sec�iune dedicat� disciplinei care î�i reclam� studiul contemporan al 
educa�iei, Didactica (Georgeta Diac, Daniela Muntele Hendre�, 
Versavia Curelaru, Meri�or G. Dominte, Stelian Onic�, Roxana Ghia��u, 
Angelica Hobjil�) propune solu�ii practice în domeniul înv���mântului, 
prin apelul la metodologia form�rii de competen�e ale cadrelor didactice, 
f�r� a face abstrac�ie de necesitatea în�elegerii valorilor prin intermediul 
educa�iei artistice �i vizuale.  

Ultima coordonat� tematic� cuprinde studii realizate din perspectiva 
unor specializ�ri diverse. Miscellanea (Ovidiu Gavrilovici, Cristina 
Gavrilu��, Inna Karnaeva, Oana Larisa-Oanea, Paula Andreea Onofrei) 
surprinde semnifica�ia valorii la intersec�ia unor abord�ri de actualitate – 
terapeutic�, sociologic�, teologic�, cinematografic� sau prin prisma 
teoriei recept�rii. Sec�iunea ofer� bazele unor studii mai extinse, care nu 
vor întârzia s� suscite interesul cititorilor.  

În esen��, volumul Educa�ia valorilor, din Antichitate pân� în 

prezent, edi�ia 2017, ofer� o panoram� a prefacerilor conceptului de 
valoare. Fixându-�i ancorele antice �i medievale, gândirea axiologic� î�i 
atribuie o semnifica�ie subversiv�, menit� s� submineze mitul 
pseudovalorilor, proiectat într-un context politico-istoric nefast. Departe 
de a se preface într-o mostr� de erudi�ie steril�, volumul include tratarea 
unor problemele actuale ale înv���mântului �i r�mâne deschis 
abord�rilor interdisciplinare.  

 
 
 
 
 
 


