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CULTURA COMUNIC RII TIIN IFICE:
RECOMAND RI PRIVIND

REDACTAREA UNUI ARTICOL

THE CULTURE OF SCIENTIFIC DISCOURSE: INSTRUCTION REFERRING
TO EDITING ARTICLES

Valeriu CABAC
doctor, conferen iar universitar,

Universitatea de Stat Alecu Russo din B l i

The growth of publications on educational sciences increases the concern of
scientific community about the quality of these publications. This quality depends on a
number of factors: topicality of the investigated problem, the degree of originality of results,
the multitude of possible research perspectives pointed in the publication.

There is, however, another factor which though referring to the formal aspect is
extremely important. This is observing the rules of editing and presenting a scientific
publication.

The aim of the article is to evoke some principles and rules which should be
followed while editing a scientific article. The basic principle consists in observing a
structure that requires certain points: Title, Abstract, Keywords, Introduction, Related
Work, Research Methodology, Quantitative and qualitative results, Interpretations of
results, Conclusions and Further Work, Acknowledgements (optional), References,
Appendices (optional). The article contains a standard description of each part and offers
some instructions referring to the style of the scientific article and to the editing technology
based on the requirements to a scientific text and the author’s own experience. The
originality of the article consists in the development of a Check List which allows the
authors to check the presence of standard elements in each part of the article.

Rezumat
Cre terea num rului de publi-

ca ii n domeniul de cercetare „ tiin e
ale Educa iei” reitereaz preocuparea
comunit ii tiin ifice pentru calitatea
acestor publica ii. Aceast calitate de-
pinde de mai mul i factori: actuali-
tatea problemei tiin ifice cercetate,
gradul de originalitate a rezultatelor,
multitudinea posibilelor perspective
de cercetare pe care le deschide pub-
lica ia. Sub aspect formal, un factor
extrem de important l constituie
respectarea regulilor de redactare i
prezentare a unei publica ii tiin ifice.

Scopul articolului const n
evocarea unor principii i reguli care
trebuie urmate la redactarea unui
articol tiin ific. Principiul de baz
const n respectarea unei structuri
care comport anumite comparti-
mente: Titlul; Rezumatul; Cuvintele -
cheie; Introducerea; Alte abord ri
(revista studiilor la tem ); Metodo-
logia cercet rii; Rezultate cantitative
i calitative. Interpret ri ale rezul-

tatelor ob inute; Concluzii i (po-
sibile) dezvolt ri ulterioare; Referin e
bibliografice (Note, comentarii). Este
descris con inutul standard al fiec rui
compartiment, sunt aduse recoman-



75

d ri privind stilul articolului tiin ific
i tehnologia de redactare, bazate pe

cerin ele fa de un text tiin ific i pe
experien a proprie. Originalitatea arti-
colului const n elaborarea unei liste
de ntreb ri de control (check list),
care permite autorului s verifice pre-
zen a elementelor standard n fiecare
compartiment al articolului.

Cuvinte-cheie: lucrare tiin ific ,
articol tiin ific, tipuri de articole ti-
in ifice, structura articolului tiin ific,
redactare

1. Introducere
Codul cu privire la tiin i

inovare al Republicii Moldova, adop-
tat n anul 2004, orienteaz  activitatea
tiin ific spre eficien i calitate.

Criteriile de evaluare i acreditare a
organiza iilor din sfera tiin ei i ino-
v rii au impus fondarea de noi reviste
tiin ifice n cadrul organiza iilor res-

pective. n consecin , a crescut im-
pun tor num rul de publica ii, nu ns
i calitatea lor.

Analiza con inutului artico-
lelor din edi iile de profil, domeniul
de cercetare „ tiin e ale Educa iei”
(vezi anexa 1), denot , n multe
cazuri, necunoa terea de c tre autori a
cerin elor fa de redactarea unui
articol tiin ific. Revistele de profil, la
r ndul lor, nu formuleaz explicit
cerin ele fa de materialele pre-
zentate. Par ial i din acest motiv,
autorii adesea nu descriu partea de
noutate, de originalitate a lucr rilor
publicate, fapt care ne poate face s
credem c , adesea, noutatea lipse te.
Autorii lucr rilor tiin ifice i li-
miteaz esen ial num rul cititorilor
posibili, prezent nd lucr rile, de
regul , n limba rom n . Dup cum
subliniaz S. Marcus, „diferite ri
pot avea tradi ii diferite n ceea ce
prive te problematica abordat , dar,

dincolo de aceste diferen e, crea ia
tiin ific din orice domeniu se

raporteaz la standarde interna ionale,
se confirm i se valideaz n pro-
cesul de comunicare tiin ific inter-
na ional . De regul , valoarea unei
lucr ri tiin ifice rezult din an-
samblul reac iilor celorlal i cerce-
t tori. Este de datoria i n interesul
fiec rui cercet tor de a favoriza acest
metabolism, prin alegerea c t mai
adecvat a limbii n care i re-
dacteaz lucrarea i a locului unde
i-o public ” [1]. Ignorarea acestor

recomand ri importante face ca
autorii din Republica Moldova, care
realizeaz cercet ri n tiin ele pe-
dagogice, s nu se reg seasc n cea
mai important baz de date sci-
entometric ISI Thomson (Institute of
Scientific Information).

Cauzele unei asemenea situ-
a ii sunt multiple: lipsa colilor
doctorale, lipsa de timp (la cerce-
t torii din universit i) i lipsa expe-
rien ei de redactare a lucr rilor ti-
in ifice; cunoa terea insuficient a
limbilor de comunicare interna iona-
l ; preferin a autorilor pentru stilul
descriptiv al lucr rilor elaborate, f r
realizarea probelor de teren, expe-
rimentelor; necunoa terea de c tre
tinerii autori a regulilor de prezentare
i publicare ale lucr rilor tiin ifice.

Publica iile recente, referi-
toare la redactarea publica iilor ti-
in ifice ([2], [3]), se axeaz , n spe-
cial, pe redactarea tezelor de licen i
a tezelor de magistru. n publica iile
de limb rom n problematica redac-
t rii articolelor tiin ifice este abor-
dat doar accidental (a se vedea, de
ex., [5]).

n acest context, apare, n
mod firesc, ntrebarea: care sunt ce-
rin ele la redactarea unui articol
tiin ific?



76

Scopul prezentului articol
este de a sintetiza din diferite edi ii
interna ionale informa iile referitoare
la structura i stilul unei publica ii i
de a aten iona asupra principiilor i
regulilor de baz care trebuie res-
pectate n redactarea unei lucr ri
tiin ifice pasibil public rii. S-a

urm rit producerea unui document
practic, care ar ajuta tinerii cercet tori
la elaborarea primei lucr ri tiin ifice,
dar care ar fi util i cercet torilor
mai experimenta i.

Referiri la structura standard
a unui articol tiin ific i aspectele
care trebuie dezv luite n fiecare
compartiment al articolului au fost
f cute doar sporadic n publica iile
respective, ns descrieri integre ale
algoritmului de elaborare i redactare
a articolului nu exist . n prezentul
articol ne propunem: (a) s realiz m o
sintez a unor publica ii recente la
tem ; (b) s aducem mai multe
exemple din publica iile de profil din
Republica Moldova; (c) s formul m
recomand ri referitoare la stilul
expunerii i metodologia de redactare
a unui articol tiin ific; (d) s
elabor m o list de ntreb ri de
control (engl. check list) care permite
autorului articolului s verifice
prezen a elementelor standard n
fiecare compartiment al articolului.
Recomand rile din articol se refer ,
n mare parte, la redactarea unui

articol din domeniul de cercetare
„Pedagogie”.

2. Ce este o lucrare tiin ific
Savantul este o persoan care

realizeaz cercet ri ntr-un domeniu
al tiin ei / la o tem cu scopul de a
ntregi cuno tin ele tiin ifice exis-

tente, de a „descoperi” ceea ce nu era
cunoscut anterior. n tiin ele edu-
ca iei, ob inerea cuno tin elor ti-

in ifice noi poate nsemna explicarea
faptului de ce ntr-un caz se ob ine un
rezultat care poate fi considerat bun,
iar n alt caz se ob ine un rezultat
nesatisf c tor, precum i progno-
zarea rezultatelor (or, tiin a are dou
func ii de baz : explicativ i prog-
nostic ). Rezultatele ob inute n
cadrul cercet rilor tiin ifice nu devin
n mod automat o parte a tiin ei, ci

sunt supuse, mai nt i, unei verific ri
privind autenticitatea i gradul de
fundamentare de c tre comunitatea
tiin ific . Mecanismul tradi ional de

completare a cuno tin elor tiin ifice
este elaborarea lucr rilor tiin ifice
(ca rezultat al cercet rilor) i su-
punerea lor unei aprob ri publice. n
tiin , o cercetare se consider a fi

realizat integral numai atunci c nd
rezultatele ei sunt publicate.

Lucrarea tiin ific reprezint
un text n care sunt descrise rezul-
tatele ob inute n cadrul cercet rilor.
Pentru a fi recunoscut drept articol
tiin ific, lucrarea trebuie s con in

rezultate originale, care nu au fost
publicate anterior, s includ infor-
ma ii suficiente pentru ca al i cer-
cet tori s poat repeta experimentul
/ cercetarea i s aprecieze aportul
intelectual al autorului, s fie pub-
licat ntr-o surs accesibil comu-
nit ii tiin ifice. Lucrarea trebuie s
corespund unor criterii formale i
tradi iilor academice. Tipurile prin-
cipale de lucr ri tiin ifice sunt:
comunicarea, articolul i teza (di-
serta ia). Comunicarea se face la o
conferin /simpozion tiin ific, arti-
colul se public ntr-o revist /cu-
legere de articole, iar teza se sus ine
n fa a unui consiliu tiin ific. Luc-

rarea tiin ific este examinat i
aprobat de c tre organul colegial
respectiv: comitetul de program
pentru comunicare, colegiul de re-
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dac ie pentru articol, consiliul ti-
in ific specializat pentru tez .

3. Articolul tiin ific
Unul dintre tipurile principale

de lucr ri tiin ifice este articolul, o
lucrare publicat , adresat exper ilor,
speciali tilor, cercet torilor i stu-
den ilor. Publicarea unui articol ur-
m re te dou scopuri:
§ finalizarea unei etape a cer-

cet rii i informarea despre
prioritatea autorului n cer-
cetarea unei probleme;

§ demonstrarea competen ei
autorului i ob inerea recu-
noa terii comunit ii tiin i-
fice.
n literatura de specialitate

sunt eviden iate mai multe tipuri de
articole tiin ifice:

a) Articolul de cercetare (arti-
colul tiin ific clasic). Este
scris de unul sau mai mul i
autori care prezint rezul-
tatele cercet rilor sale. Acest
tip de articol se caracterizea-
z prin descrierea complet a
cercet rii.

b) Articol de sintez i de
analiz critic . Este scris de
unul sau mai mul i autori,
av nd contribu ii notabile n
domeniu, care compar , ana-
lizeaz critic lucr rile altor
autori. Textele sunt, de re-
gul , voluminoase, funda-
mentate pe o bibliografie
bogat (de ordinul zecilor sau
chiar sutelor) i, de regul ,
recent . Scopul unui aseme-
nea articol este de a descrie
starea cuno tin elor actuale
vis- -vis de un subiect bine
determinat. Utilizarea unei
grile comune permite eviden-
ierea calit ilor i limitelor

lucr rilor selectate. Valoarea
acestor publica ii rezid n
sensibilizarea rapid a comu-
nit ii academice asupra unui
subiect (de regul , contro-
versat) printr-o singur pub-
lica ie, f r ca cititorii s stu-
dieze multiplele surse ana-
lizate n ea. Dac subiectul a
trezit interes, atunci pentru
aprofundare cititorul trebuie
s consulte documentele ori-
ginale.

c) Articol de opinie. Unul sau
mai mul i autori prezint
reflec ii i opinii asupra unui
subiect, sprijinindu-se pe
propria experien i pe unele
documente de referin . Con-
inutul articolului este perso-

nalizat, iar expunerea este
mai pu in riguroas dec t n
articolele tiin ifice clasice.
Acest tip de articol favo-
rizeaz reflec ia personal , iar
acceptarea opiniilor de c tre
cititor depinde de autoritatea
tiin ific a autorilor.

d) Articol de descriere a proiec-
telor i programelor. Prin
intermediul acestui tip de
articol sunt prezentate proiec-
tele de cercetare i progra-
mele aflate la etapa de
elaborare, dar la care nc nu
au fost ob inute rezultate.
Deseori inovatoare prin abor-
d rile propuse, stimulatoare
i chiar provocatoare, aceste

articole nu permit de a se pro-
nun a asupra efectelor, per-
tinen ei i eficacit ii proiec-
telor i programelor prezen-
tate.

e) Articole - recenzii. Prezint
reac ia i aprecierile unuia
sau mai multor autori la un



78

articol publicat, de regul , n
aceea i revist . Aceste arti-
cole sunt publicate la sf r itul
revistei. Sunt texte scurte,
care con in puncte de vedere
complementare sau diferite
de cele ce se con in n arti-
colul recenzat.

4. Structura unui articol tiin ific
Textul articolului nu este un

simplu mesaj, ci o publica ie tiin i-
fic , care trebuie structurat conform
anumitor reguli. Ca orice alt lucrare
tiin ific , articolul trebuie s con in

cel pu in trei compartimente: intro-
ducere – corpul lucr rii – ncheiere. O
variant posibil a structurii unui
articol tiin ific este structura
IMRAD (I – introducere, M –
materiale i metode, R – rezultate, A
– AND ( i n limba englez ), D –
discu ii) [4]. O asemenea structur se
potrive te perfect pentru descrierea
cercet rilor experimentale i poate fi
utilizat pentru redactarea articolelor
axate pe rezultatele unui experiment
pedagogic. Consider m mai potrivit
varianta de mai jos care include va-
rianta IMRAD. Conform acestei va-
riante, un articol tiin ific poate con-
ine urm toarele elemente / compar-

timente: Titlul (Title); Rezumatul
(Abstract); Cuvintele cheie (Key-
words); Introducerea (Introduction);
Alte abord ri (revista studiilor la
tem ) (Related Work); Metodologia
cercet rii (Research Methodolgy);
Rezultate cantitative i calitative
(Quantitative and qualitative results).
Interpret ri ale rezultatelor (Interpre-
tations of results); Concluzii i (posi-
bile) dezvolt ri ulterioare (Conclu-
sions and Further Work); Mul umiri
(Asknowledgments) (op ional); Refe-
rin e bibliografice (References);

Anexe (Appendics) (op ional) (cf.
[5]).

5. Elaborarea unui articol tiin i-
fic de cercetare: cu ce ncepem?

Drumul de la conceperea arti-
colului p n la publicarea lui poate fi
lung i anevoios. Schematic, acest
drum poate fi divizat n patru etape.

Etapa I – alegerea revistei n
care autorul dore te s publice arti-
colul. Unii autori tineri consider  c
este important s scrii articolul, re-
vista poate fi selectat ulterior. Luc-
rurile nu stau tocmai a a. Fiecare
revist are criteriile proprii de selec-
tare a articolelor, specializarea sa i,
respectiv, cititorii s i. Alegerea re-
vistei se poate face pornind de la
diferi i factori: (a) prestigiul revistei;
(b) cercul de cititori: (c) domeniile de
interese; (d) tirajul; (e) accesibilitatea.
n multe cazuri, este important ca

revista s figureze n lista publi-
ca iilor de profil ale Consiliului
Na ional pentru Acreditare i Atestare
(Anexa nr. 1) sau n lista revistelor
indexate ISI.

Etapa II – elaborarea planului
general al viitorului articol. La ela-
borarea planului autorul se va con-
duce de structura general din p. 4. O
variant extins a planului poate fi
elaborat n felul urm tor: se ntoc-
mesc tabelele necesare, se fac schi ele
desenelor i a schemelor car vor fi
incluse n textul articolului; tabelele
i schi ele se aranjeaz n ordinea

care corespunde structurii articolului;
la fiecare tabel, schem , desen se face
un scurt comentariu. Expunerea
desf urat a acestor comentarii va
constitui textul articolului. Unii autori
elaboreaz planul general numai dup
formularea titlului articolului, care
trebuie s fie o reprezentare supra-
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condensat a structurii i con inutului
articolului

Etapa III – asigurarea con-
di iilor de elaborare a articolului. La
aceast etap autorul acumuleaz
toate materialele ob inute la planifi-
carea i realizarea cercet rii (planul
experimentului, instrumentele de co-
lectare a informa iilor, datele ob inute
etc.). Concomitent, autorul stabile te
dac articolul va avea coautori i
precizeaz coautorii. n cazul n care
cercetarea a fost realizat de o echip
(catedr , laborator), precizarea colec-
tivului de autori poate deveni o
problem . Criteriul de baz este
urm torul: coautorul trebuie s aduc
o contribu ie intelectual esen ial n
redactarea articolului. Dup aceasta
se determin ordinea enumer rii au-
torilor. Ordinea alfabetic nu este
considerat drept cea mai reu it .

Etapa IV – redactarea propriu-
zis  a articolului.

6. Redactarea compartimentelor
articolului

Titlul. Titlul articolului este
primul i, n 90% din cazuri, unica
parte a textului care va fi citit de
poten ialul cititor. Prin urmare, sar-
cina autorului const n men inerea
aten iei cititorului asupra titlului i n
comutarea ei asupra rezumatului.
Frecvent titlul articolului se formu-
leaz numai dup ce articolul a fost

redactat (numele copilului se d dup
na tere!). Titlul trebuie s fie scurt
(max. zece cuvinte). Cuvintele mai
importante trebuie plasate la
nceputul titlului. n cazul unui titlu

mai lung, se recomand a ad uga un
subtitlu scurt. Titlul trebuie s fie
informativ (din titlu poten ialul cititor
poate afla con inutul precis al
articolului) i s fie exact (titlul nu
trebuie s promit mai mult dec t
ceea ce con ine articolul). O variant
acceptabil este titlul asociativ (de
exemplu, „Modelul integral al
personalit ii i competen ele”). Un
titlu bine g ndit m re te
probabilitatea faptului c articolul va
atrage aten ia i va fi citit de mai
mul i speciali ti. Titlul trebuie s
concorde cu ntrebarea pus n
introducere i cu r spunsurile din
concluzie. Amintim c titlul
articolului este unicul element care va
fi inclus n diferite baze de date,
inclusiv n cataloagele electronice ale
bibliotecilor. Dup titlu urmeaz
numele autorului / autorilor, cu
specificarea institu iilor unde acesta /
ace tea activeaz sau studiaz (pentru
doctoranzi). Dac cercetarea a fost
finan at , atunci n titlul lucr rii se
include informa ia despre sursele
finan rii. n exemplul de mai jos sunt
indicate toate componentele titlului:

Autoevaluarea n contextul educa ional, caracteristici i valen e formative
Otilia Dandara, dr., conf. univ.

Universitatea de Stat din Moldova
Lucrarea a fost elaborat n cadrul Centrului de Politici Educa ionale al

USM cu suportul financiar al Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare
Tehnologic al A M, contract de finan are nr. 006/P din 29.11.2007

Aducem c teva exemple de
titluri de articole, preluate din re-
vistele de profil (Pedagogie) i cule-

gerile de articole tiin ifice. Titlurile
„Educa ie pentru valori”, „Evaluarea
rezultatelor colare”, „Metodica re-
zolv rii problemelor de fizic ” se po-



80

trivesc, mai degrab , pentru titluri de
monografii i nu informeaz poten-
ialul cititor despre con inuturile

precise ale articolelor. Titlul „Ori-
ent ri metodologice n formarea pro-
fesional a studen ilor pedagogi”,
de i sun mai concret, de asemenea
nu spune multe despre con inutul
articolului. Titlul „Creativitatea ele-
vului i a profesorului la lec iile de
art plastic ” precizeaz obiectul
cercet rii (creativitatea profesorului i
elevului), dar nu specific care dintre
demersurile didactice posibile sunt
abordate: dezvoltarea creativit ii,
evaluarea creativit ii sau altceva.
Urm toarele titluri pot fi considerate,
cu mici rezerve, exemplare: „For-
marea competen elor comunicative la
elevi n cadrul citirii unui text de
limb str in ” (nu este precizat
treapta – primar , gimnazial sau
liceal ), „Referen ialul de evaluare a
rezultatelor colare: criterii, indicatori
i descriptori de performan ” (nu

este indicat aria curricular /
disciplina colar ).

Rezumatul con ine o descri-
ere succint a lucr rii (aproximativ
150 cuvinte). n rezumat se men i-
oneaz domeniul tiin ific n care se
ncadreaz articolul, problema ti-

in ific solu ionat , sunt enumerate
rezultatele principale i implica iile
posibile. Rezumatul are dou func ii:

• s eviden ieze relevan a, ori-
ginalitatea i calitatea lucr -
rii;

• s permit poten ialului ci-
titor s deduc dac lucrarea
l intereseaz sau nu.

Rezumatul trebuie s fie
autosuficient n cazul public rii lui
separate. Nu se recomand utilizarea
cit rilor bibliografice n cadrul aces-
tui compartiment.

Parafraz ndu-l pe A. Michaud
[6], se poate spune c un articol
excelent se rezum ntr-o fraz : „ n
aceast lucrare autorul a demonstrat
c ...”. Un articol bun se rezum n
dou sau trei fraze. Un articol
nereu it se rezum extrem de dificil
(este necesar o pagin i mai mult).
Indica ii utile pentru elaborarea
rezumatului pot fi g site n [7].

Cuvintele-cheie reprezint
principalele no iuni din domeniul ti-
in ific n care se scrie lucrarea. Se
recomand a ncepe cu no iunile cele
mai generale, continu nd cu cele
particulare. Un num r de 5-7 cuvinte
cheie este considerat suficient.

Introducerea. n linii mari,
introducerea trebuie s ofere r s-
punsul la ntrebarea: de ce a fost scris
articolul? Redactarea introducerii
este, probabil, cea mai dificil i
delicat etap n elaborarea unui
articol. Printr-o expunere scurt , dar
inteligibil i atractiv , autorul tre-
buie s suscite interesul cititorului
chiar din primele fraze. Din intro-
ducere cititorul trebuie s afle, n
primul r nd, care este obiectul
cercet rii i ce l-a f cut pe autor s
cerceteze anume acest obiect (proble-
ma cercet rii). n introducere se
formuleaz ipotezele tiin ifice ale
lucr rii, este descris succint meto-
dologia selectat i utilizat . Intro-
ducerea are o structur proprie:

• aspectul general al domeni-
ului de cercetare;

• aspectul particular al proble-
mei;

• scopul lucr rii.
Vor fi evitate comentariile

care nu au o leg tur direct cu
subiectul articolului. Nu este reco-
mandabil utilizarea sintagmei „este
cunoscut c ...”. Utilizarea ei poate
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conferi frazei o nuan de banalitate
i incorectitudine/subiectivism (cf.:

Este cunoscut c 2+2=4; Este cu-
noscut c n procesul de nv m nt
nv area este mai important dec t

predarea). Nu se recomand utilizarea
opiniilor expuse n articolele de
sintez (vezi p. 3) n argumentarea
punctului de vedere al autorului,
deoarece aceste opinii pot fi subiec-
tive. Se recomand consultarea i
citarea surselor originale. Introdu-
cerea trebuie s fie accesibil oric rui
cititor, indiferent de nivelul lui de
cunoa tere a domeniului. n acest
scop, n introducere autorul trebuie s
actualizeze succint principalele cu-
no tin e din domeniu, apoi s preci-
zeze obiectivul urm rit. Totodat , ni-
velul de accesibilitate trebuie ajustat
la poten ialii cititori ai revistei n care
se preconizeaz publicarea arti-
colului. De exemplu, un articol publi-
cat n revista „Univers Pedagogic” va
fi citit, probabil, de c tre profesorii
colari i universitari, cercet torii din

domeniul „ tiin e ale Educa iei”. Un
articol publicat n revista „Art i
educa ie artistic ” poate avea ca
poten iali cititori cadre didactice din
nv m ntul general, din nv -

m ntul artistic, dar i oameni de art ,
care nu au neap rat o formare psiho-
pedagogic .

Mul i autori redacteaz intro-
ducerea i rezumatul dup redactarea
celorlalte compartimente ale arti-
colului.

De regul , fiecare cercetare
are predecesori. Autorul trebuie s -i
identifice i s analizeze lucr rile lor.
n compartimentul Alte abord ri sunt

descrise succint lucr rile considerate
relevante i care abordeaz probleme
identice, similare sau conexe celor
abordate n articol. Este important s
se descrie riguros, respect nd princi-

piile codului deontologic, genul pro-
xim i diferen ele specifice ntre
abord rile din articol i altele
prezentate n literatur , considerate
importante, focalizate pe aceea i tem
sau una apropiat . Se recomand
formula utilizat la descrierea unei
inven ii, care const din dou  p r i:
partea restrictiv (ceea ce era
cunoscut mai nainte) i partea
distinctiv (noutatea), unite prin
sintagma „care se deosebe te prin
aceea c ...”. Se vor analiza at t
publica iile care confirm corec-
titudinea concluziilor autorului, c t i
publica iile care combat aceste con-
cluzii. Atitudinea fa de publica iile
predecesorilor trebuie s fie res-
pectuoas : autorul are posibilitatea s
critice lucr rile predecesorilor; pre-
decesorii ns nu dispun de aceast
posibilitate. Nu vor fi incluse liste
lungi a c te 10-15 autori (este impo-
sibil a numi to i autorii care, cel pu in
tangen ial, au abordat problema
respectiva). Este suficient indicarea
a 4-5 autori, ale c ror lucr ri se
tangenteaz cu tema de cercetare
abordat . Compartimentul Alte abor-
d ri trebuie s ofere r spunsul la
ntrebarea: cine mai este angajat n

cercetarea problemei i ce s-a f cut
pentru rezolvarea ei?

n compartimentul Metodo-
logia cercet rii, cititorul articolului
trebuie s  g seasc  r spunsuri precise
la urm toarele ntreb ri: (a) c nd a
fost realizat cercetarea? (b) de c tre
cine i unde a fost realizat cerce-
tarea? (c) care a fost e antionul? a
fost el reprezentativ? (d) care au fost
criteriile de selectare a e antionului?
(e) care metode, tehnici, instrumente
au fost utilizate? (f) care sunt me-
todele originale propuse de autor? (g)
cum a fost realizat experimentul pe-
dagogic? (h) cum au fost culese
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datele? (i) ce metode statistice au fost
alese pentru analiza rezultatelor? In-
forma ia prezentat n acest compar-
timent trebuie s ofere altui cercet tor
competent posibilitatea de reprodu-
cere a cercet rii, utiliz nd metodo-
logia descris . Mul i cercet tori tineri
ncep redactarea articolului cu acest

compartiment i, n unele cazuri, cu
aceasta finiseaz articolul. n linii
mari, compartimentul Metodologia
cercet rii trebuie s dea r spuns la o
singur ntrebare: cum au fost ob-
inute rezultatele?

La prezentarea rezultatelor
autorul se va conduce de urm toarele
dou principii:

a) rezultatele vor fi prezentate
f r discu ii, interpret ri sau
comentarii. Prezentarea va fi
neutr ;

b) rezultatele trebuie s  „ inteas-
c ” obiectivul cercet rii.
Se vor selecta datele care pot

fi folosite direct la demonstrarea ipo-
tezei cercet rii. Prezentarea datelor
este precedat de o descriere succint
a popula iei studiate (efectivul i
caracteristicile). Datele propriu-zise
sunt prezentate, de obicei, sub form
de tabele i/sau grafice (diagrame).

Principala dificultate la pre-
zentarea rezultatelor const n faptul
c autorul trebuie s fie, concomitent,
concis i riguros. Concizia const n
construirea c torva tabele sintetice,
care permit a r spunde la ntrebarea
pus n introducere. Rigurozitatea se
refer , n primul r nd, la denumirea
tabelelor i la descrierea legendelor
figurilor i graficelor. Aceste de-
numiri i legende trebuie s fie per-
tinente, explicite, precise i complete
i s permit unui cititor n elegerea

rezultatelor chiar i n lipsa textului
articolului. Rigurozitatea se refer i
la rezultatele propriu-zise. Datele

numerice i calculele vor fi verificate
repetat.

Compartimentul Interpret ri
poate fi un compartiment aparte, dar,
de obicei, este o continuare a compar-
timentului Rezultate cantitative i ca-
litative. Redactarea acestui compar-
timent testeaz gradul de maturitate al
cercet torului: rezultatele ob inute
sunt comparate cu cele cunoscute din
alte cercet ri. n rezultatul compar rii
se determin dac rezultatele noi le
contrazic sau le confirm pe cele
cunoscute. Autorul va aduce argu-
mente referitoare la calitatea lucr rii
i la validitatea rezultatelor. Vor fi

explicate punctele tari, dar i limitele
posibile ale cercet rii. Autorul va
comenta impactul rezultatelor ob i-
nute asupra practicii cotidiene i
asupra cercet rilor ulterioare. Acest
compartiment trebuie s  r spund la
ntrebarea: De ce au fost ob inute

anume aceste rezultate?
Concluzii i dezvolt ri ulte-

rioare. Se expun n mod sintetic prin-
cipalele concluzii ale cercet rii i, n
baza lor, se formuleaz posibilele
oportunit i de cercetare considerate
realizabile i fertile din punct de
vedere tiin ific.

Mul umirile pot fi adresate:
§ persoanelor care au contribuit

la realizarea cercet rii, n
special, la realizarea expe-
rimentului pedagogic, dar
care nu ntrunesc condi iile
pentru a fi citate ca autori;

§ persoanelor care au contribuit
la prezentarea grafic i la
tehnoredactarea articolului;

§ persoanelor care au asigurat
un suport financiar pentru
realizarea cercet rii.
Se recomand a se ob ine

permisiunea tuturor persoanelor al
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c ror nume se men ioneaz n aceast
sec iune a articolului.

Referin ele bibliografice se
ntocmesc pe m sura scrierii arti-

colului. n acest compartiment se
includ denumirile tuturor lucr rilor
citate i doar a lucr rilor citate. Toate
sursele din lista bibliografic trebuie
s fie consultate nemijlocit de autor.
Nu vor fi incluse n list lucr rile
cunoscute de autor numai dup
rezumate. Regulile de perfectare a
listei bibliografice pot fi consultate la
biblioteca institu iei de nv m nt
superior/institu iei de cercetare i pe
paginile Web ale Consiliului Na ional
pentru Acreditare i Atestare al
Republicii Moldova.

Anexele la articol pot con ine:
§ descrierea integral a instru-

mentelor utilizate (chestio-
nare, scale, teste etc.);

§ detalii de calcul;
§ descrierea aplica iilor infor-

matice utilizate pentru cule-
gerea sau analiza datelor;

§ informa ii suplimentare care
se refer la con inutul arti-
colului.
Un articol tiin ific, care con-

ine toate compartimentele enume-
rate, va con ine aproximativ 20 de
pagini.

7. Stilul articolului tiin ific
C nd un autor nu se face

n eles de destinatarii textului s u,
este evident c nu a ales stilul potrivit
comunic rii ideilor sale. Redactarea
unui articol tiin ific nu este scrierea
unui roman sau a unui articol de ziar.
Aceasta nu nseamn  c autorul poate
face abstrac ie de mijloacele de
exprimare n limba n care se scrie
articolul. Dimpotriv , este absolut

necesar cunoa terea limbii n care se
scrie, posedarea unui vocabular
suficient de bogat i variat care s dea
suple e, u urin , elegan i, nu n
ultimul r nd, corectitudine expri-
m rii. Se va opta pentru o descriere
clar i precis . Posibili cititori ai
articolului pot fi colegi de breasl , dar
i persoane care cunosc doar tan-

gen ial domeniul „ tiin e ale Edu-
ca iei” i, n special, tema pe care o
cerceteaz  autorul. Se va folosi un stil
direct, concis, factual, f r expresii
emo ionale. Este recomandat utili-
zarea frazelor scurte, mai pu in
obositoare pentru cititor, mai u or de
construit pentru autor. Construc iile
prea sofisticate pot duce la ambi-
guit i sintactice, c nd aranjarea de-
fectuoas a cuvintelor n propozi ie
face loc mai multor interpret ri. Stilul
tiin ific poate fi caracterizat prin:

obiectivitate, precizie, unitate, clari-
tate, coeren , concizie, sobrietate,
for , originalitate (varietate, expre-
sivitate i naturale e), accesibilitate,
eufonie i elegan [9]. n opinia
noastr , claritatea este una din ca-
lit ile principale ale unei lucr ri
tiin ifice. Claritatea poate fi definit

drept m sura n care un cuv nt, o idee
este preluat de cititor cu aceea i
semnifica ie pe care a avut-o n ve-
dere autorul.

Pentru ca cititorul s poat
urm ri fluxul argumenta iei este
necesar folosirea corect a anumitor
prepozi ii, conjunc ii, adverbe, lo-
cu iuni pe post de operatori logici, cu
ajutorul c rora pot fi puse n eviden
rela iile dintre propozi ii. n aceste
cazuri poate fi utilizat tabelul de mai
jos [10]:
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Conjunc ii i adverbe
coordonatoare

Prepozi ii i conjunc ii
subordonatoare

Exemple de
verbe sau de

locu iuni

Analogie Adic , de exemplu, pe
l ng , la fel… La fel ca, dup cum…

La asta se
adaug i, este
compatibil cu…

Disjunc ie Sau, fie, nici… n afar de, numai dac , doar
dac … Difer de…

Opozi ie Dar… Din contr , de i… Este contrar cu,
vizavi de…

Cauz C ci, deci, ntr-
adev r…

Pentru c , dat fiind c , de
vreme ce…

Motivul este
c …

Consecin n consecin , prin
urmare…

nc t, a a c , de maniera
ca…

Rezult din,
urmeaz ca…

Vocabularul utilizat va fi
adaptat la context, se va evita uti-
lizarea excesiv a lexicului speci-
alizat (denumiri, abrevieri cunoscute
numai speciali tilor). Cuvintele vor fi
folosite cu sensul lor propriu, potrivit
contextului care le genereaz .

Editoarele moderne de texte
ofer multiple posibilit i de evi-
den iere n text a unor cuvinte, fraze.
De regul , eviden ierea se face prin
utilizarea diferitor stiluri de afi are:
bold ( ngro at) sau italic ( nclinat). n
rare cazuri eviden ierea se face prin
subliniere. Nu se recomand utili-
zarea concomitent a dou tipuri de
eviden iere. Simbolurile i literele
grece ti sau latine (nume de variabile,
unit i de m sur etc.) se vor culege
n italic. Se vor respecta, de ase-

menea, regulile pe care colegiul de
redac ie al revistei le impune autorilor

8. Alte recomand ri
§ ntocmi i, n prealabil, un

plan al articolului, urm nd
schema general ;

§ Scrie i prima variant a arti-
colului, f r  a v preocupa de
stil, repet ri, de termenii uti-

liza i, de ceea ce nu v
aminti i la moment, de ceea
ce trebuie exclus. Va fi mai
u or de redactat un text care
l ave i n fa , dec t unul

care exist doar ca proiect;
§ Face i prima redactare a

textului peste 2-3 zile;
§ Reveni i la articol peste o zi.

Reciti i-l seara, apoi dimi-
nea a. Parcurge i articolul de
mai multe ori, urm rind de
fiecare dat un scop: (a)
verificarea structurii artico-
lului i leg turilor dintre
diferite compartimente; (b)
verificarea lungimii frazelor,
regulilor de punctua ie i
ortografia (func ia respectiv
a unui editor de texte v
poate ajuta, dar nu v poate
nlocui n acest caz) etc.

Re ine i: cele mai multe gre-
eli se comit n compar-

timentul „Referin e biblio-
grafice”. Nu v baza i pe
memorie: verifica i numele
autorului, denumirea lucr rii,
citatele re inute n text.
Ultima verificare const n
citirea articolului cu glas tare;
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§ Redactarea se termin nu
atunci, c nd n articol nu
ave i ce ad uga, ci atunci,
c nd din el nu se mai poate
elimina nimic;

§ Utiliz nd lista ntreb rilor de
control (Anexa nr. 2), ve-
rifica i structura fiec rui
compartiment;

§ C nd ve i ob ine o variant a
articolului, care nu sup r
urechea i ochiul, propune i
unui coleg s -l citeasc ;

§ Sugestiile, semnele de ntre-
bare ale colegului trebuie
luate n considera ie, deoa-
rece ele indic „sc p rile”.
Probabilitatea c aceast pri-
m lectur a articolului va
permite de a descoperi caren-
ele n formularea scopului,

ipotezei, n utilizarea meto-
delor, n prezentarea rezul-
tatelor etc. este mic ;

§ Varianta optim const n
citirea prealabil a textului
articolului de c tre trei per-
soane: un coleg care rea-
lizeaz cercet ri la aceia i te-
m /domeniu, un coleg care
nu cunoa te domeniul pe care
l investiga i, un specialist n

limb (filolog);
§ Ruga i un specialist n ma-

terie/domeniu (conduc torul
tiin ific, eful catedrei sau

laboratorului) s citeasc arti-
colul, apoi discuta i cu el
posibilele modific ri;

§ Scrie i varianta final a arti-
colului. Verifica i lipsa gre-
elilor ortografice i de stil.

Verifica i nc o dat datele
numerice i calculele;

§ Trimite i articolul la recen-
zare sau, dup caz, prezen-
ta i-l la redac ia revistei, nu
nainte ca s -l aproba i pentru

publicare la edin a catedrei /
laboratorului.

Mul umiri
Autorul mul ume te prof.

univ. Ion Gagim pentru discu iile
fertile care au avut drept subiect
problematica cercet rii, n general, i
problematica redact rii unei lucr ri
tiin ifice i care au condus la apari ia

acestui articol; conf. univ. Ala
Sainenco pentru sugestiile pre ioase
privind redactarea final a con inu-
tului.

Concluzii
Redactarea unui articol ti-

in ific este un exerci iu intelectual di-
ficil, dar nu unul imposibil. Cerce-
t torul, care a ob inut rezultate
tiin ifice noi (oric t de modeste ar fi

ele), poate urma recomand rile for-
mulate i realiza o lucrare care va fi
acceptat pentru publicare i i va
g si cititorii interesa i. i ultima
recomandare - ca s ajungi n v rful
unui stejar ai de ales ntre dou
metode: (a) s te ostene ti ca s te
ca eri p n sus sau (b) s te a ezi pe o
ghind i ... s  a tep i.
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Referin e biblio - i Webgrafice

1. Marcus, S. Ie irea din timiditate (Un aspect al istoriei noastre culturale).
Surs electronic .Calea de acces:
www.itcnet.ro/history/archive/mi1997/current8/ mi59.htm

2. Eco, U. Cum se face o tez de licen . Discipline umaniste. – Ia i: Polirom,
2006.

3. Patra cu, D., Patra cu, L., Mocrac, A. Metodologia cercet rii i creativit ii
psihopedagogice. – Chi in u: tiin a, 2003.

4. Ricordeau, P. R diger un article schientifique: tout faire pour tre lu! //
Revue M dicale de l’Assurance Maladie, vol. 32, n0 2, avrile-juin, 2001.

5. Vintan, L. N. Scrierea i publicarea tiin ific . Surs electronic . Calea de
acces: webspace.ilbsibiu.ro/lucian.vintan/htm/Acad.pdf

6. Michaud, A. Redaction d’une memoire en fran ais. Surs electronic . Calea
de acces: http://www.cavi.univ-paris3.fr/ilpga/ed/savoirfaireED/savoir-
faire-francais1.doc

7. Glorieux, C. Guide m thodologique pour la r daction de travaux destin
aux tudiants de BA 1 en Sciences humaines. – Bruxelles: Acad mie
Wallonie, 2007. Surs electronic . Calea de acces:
www.ulb.ac.be/enseignements/supports/sup-docs/guide.pdf

8. Dout , S. L'art de produire un bon article scientifique. Surs electronic .
Calea de acces: http://www.graal.univ-
montp2.fr/perso/chiavassa/scarica/art_de_produire_un_bon_article_scientifi
que.doc.

9. Bulgaru, E. Stilistic – Stil – Stil tiin ific. Surs electronic . Calea de
acces: http://bcub.ro/continut/unibib/stilistica_stil_stiintific.php

10. Ferreol, G., Flageul, N. Metode i tehnici de exprimare scris i oral .
Trad. de Ana Zastroiu. – Iasi: Polirom, 1998.

Anexa nr. 1
Lista publica iilor de profil: Pedagogie

1. Studia Universitatis. Revist tiin ific . Seria tiin e ale Educa iei. Pedagogie,
Psihologie, Didactica tiin ei (Universitatea de Stat din Moldova).

2. Arta i educa ie artistic . Revist de cultur , tiin a i practica educa ional
(Universitatea de Stat “Alecu Russo” din B l i).

3. Delta. Teoria i metodologia instruirii ( tiin e reale) (Universitatea de Stat din
Tiraspol).

4. Didactica Pro. Revist de teorie i practic educa ional (Centrul Educa ional
“Prodidactica”).

5. Revista de tiin e socio-umane (Universitatea Pedagogic de Stat “Ion Creang ”
din Chi in u).

6. Univers Pedagogic (Ministerul Educa iei i Tineretului al Republicii Moldova).

http://www.itcnet.ro/history/archive/mi1997/current8/
http://www.cavi.univ-paris3.fr/ilpga/ed/savoirfaireED/savoir
http://www.ulb.ac.be/enseignements/supports/sup-docs/guide.pdf
http://www.graal.univ
http://bcub.ro/continut/unibib/stilistica_stil_stiintific.php
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Anexa nr. 2
Lista ntreb rilor de control la redactarea unui articol tiin ific

(a) pentru Titlu
§ titlul rezum  adecvat con inutul articolului?
§ nu este necesar un subtitlu?
§ concord titlul cu ntrebarea pus n introducere i cu r spunsurile din

concluzie?
§ este specificat institu ia n care activeaz / studiaz  autorul?

(b) pentru Rezumat
§ este men ionat domeniul tiin ific n care se ncadreaz articolul i

problema tiin ific pentru care se propun solu ii?
§ sunt enumerate rezultatele principale i implica iile posibile?
§ este eviden iat relevan a, originalitatea i calitatea lucr rii?

(c) pentru Cuvintele-cheie
§ sunt ordonate cuvintele-cheie de la general la particular?
§ nu este prea mare num rul cuvintelor-cheie

(d) pentru Introducere
§ este clar de ce a fost scris articolul?
§ este formulat clar scopul lucr rii i ipoteza cercet rii?
§ nu exist contradic ii n expunere?
§ sunt men ionate principale surse bibliografice?
§ este accentuat  actualitatea i gradul de noutate al lucr rii?
§ este accesibil con inutul Introducerii pentru un cititor care nu are

preg tirea necesar ?
§ nu exist n text comentarii care nu au leg tur direct cu subiectul

articolului?
(e) pentru Alte abord ri

§ sunt descrise lucr rile considerate relevante pentru problema abordat
n articol?

§ este descris diferen a ntre abord rile din articol i cele reprezentate n
literatur ?

§ nu este subiectiv alegerea lucr rilor care abordeaz aceea i problem /
probleme similare?

§ nu este excesiv lista autorilor men iona i n acest compartiment?
(f) pentru Metodologia cercet rii

§ este indicat c nd, cine i unde a realizat cercetarea?
§ sunt descrise clar activit ile realizate n cadrul cercet rii?
§ sunt aduse toate informa iile pertinente referitoare la e antion?
§ sunt descrise metodele, tehnicile, instrumentele utilizate n cercetare?
§ sunt indicate metodele statistice alese pentru analiza datelor?
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§ este suficient descrierea f cut pentru ca un cercet tor competent s
reproduc cercetarea?

(g) pentru Rezultate i Interpret ri
§ sunt suficiente datele prezentate pentru a demonstra ipoteza cercet rii?
§ nu poate fi simplificat prezentarea datelor?
§ toate coloanele din tabele duc o nc rc tur informa ional esen ial ?

Nu poate fi eliminat o coloan ?
§ datele c p tate permit de a aduce argumente n favoarea accept rii

ipotezei cercet rii?
§ sunt aduse argumente referitoare la calitatea lucr rii i la validitatea

datelor?
§ sunt men ionate limitele cercet rii?

(h) pentru Concluzii i Dezvolt ri ulterioare
§ concluziile con in r spunsurile la ntreb rile puse n introducere?
§ sunt formulate oportunit ile de cercetare ulterioar a problemei?

(i) pentru Mul umiri
§ dispune i de o list a persoanelor care au contribuit la apari ia

articolului?
§ a i ob inut acordul persoanelor care vor fi men ionate n acest

compartiment?
(j) pentru Referin e bibliografice

§ a i verificat numele autorilor, denumirile surselor, adresele Internet?
§ toate lucr rile citate sunt cunoscute personal autorului?
§ revista n care va fi trimis articolul nu are cerin e speciale pentru

ntocmirea listei bibliografice?
(k) pentru Anexe

§ nu poate fi eliminat una din anexe?
(l) pentru textul integral al articolului

§ nu pot fi eliminate unele fraze din textul articolului?
§ toate schemele i desenele sunt strict necesare n text?
§ nu au fost deformate ideile autorilor cita i? Toate ideile „ mprumutate”

i reg sesc autorii?
§ nu se poate de trecut n anexe o parte a textului?


