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Integrate în contextul mai larg al instruirii, predarea şi învăţarea au trezit, de-a lungul 

timpurilor, datorită importanţei lor pentru activitatea şcolară, interesul specialiştilor din 

domeniile responsabile cu clarificarea problemelor privind educaţia, în special din domeniul 

pedagogiei şi psihologiei. Dată fiind situarea problematicii menţionate (ca de altfel şi a altora 

legate de educaţie, în general) la interferenţa ariilor de preocupare a pedagogilor şi psihologilor 

deopotrivă, aceasta s-a lăsat influenţată de evoluţia ştiinţifică a domeniilor menţionate mai sus. 

Astfel, în ceea ce priveşte învăţarea şcolară, dar şi predarea, acestea au fost interpretate de-a 

lungul timpului, prin prisma teoriilor psihologice care au apărut, născându-se astfel diferite 

modele, paradigme de instruire.  

Un număr însemnat de cercetători definesc procesul de modelare, de formare după 

standarde sociale prestabilite la care este supusă în mod sistematic o anumită persoană, drept 

proces instructiv-educativ. Această accepţie realizează, în mod implicit o separare între 

conţinutul noţional al activităţilor de educaţie şi de instruire. Există specialişti care abordează 

aceeaşi problemă dintr-un alt unghi, considerând conceptul de educaţie într-un sens mai larg, 

astfel încât, prin conţinutul său noţional, educaţia să includă noţiunea de instruire. 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Bocoş, M., [2003], Cercetarea Pedagogică: suporturi teoretice şi metodologice, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă 

Cluj-Napoca  

2. Bocoş, M., [2002], Instruirea interactivă: repere pentru reflecţie şi acţiune, ediţia a II-a, revăzută, Editura Presa 

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 

 


