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REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII 
 

Actualitatea temei. Secolul globalizării şi integrării tendinţelor de re-
naştere a valorilor civilizaţiei umane demonstrează, zi de zi, funcţio-
nalitatea principiului unităţii dialectice şi luptei contrarilor. Aceste două 
tendinţe, pe de o parte, se completează şi se îmbogăţesc reciproc, iar pe de 
altă parte, vin în contradicţie, concurează una cu alta. Fenomenele 
nominalizate provoacă interesul diferitor popoare şi asigură realizarea unor 
acţiuni integrative concrete de colaborare în domeniul culturii, economiei, 
sferei spirituale. Scopul final al acestor procese constă în crearea unei 
societăţi contemporane prospere bazate pe raţiunea popoarelor ce posedă 
aceleaşi valori, limbă şi cultură [1; 5; 6; 10; 21; 24; 34 ]. 

Experienţa istorică mondială a demonstra că prietenia şi colaborarea 
dintre popoare şi state va fi eficientă doar atunci când toţi membrii socie-
tăţii, îndeosebi generaţia tânără, va percepe şi va aprecia relaţiile inter-
umane în diversitatea, profunzimea şi multilateralitatea lor. Aspectul vizat 
ţine şi de practica studierii şi valorificării sistemului de predare a istoriei 
popoarelor turcice în şcolile din Kârgâzstan şi Turcia. 

Relaţiile de colaborare dintre Kârgâzstan şi Turcia sunt prevăzute şi se 
desfăşoară în conformitate cu prescripţiile convenţiei Prietenia eternă 
dintre Republica Kârgâzstan şi Republica Turcia şi Programul strategic 
Kârgâzstan şi Turcia împreună în sec. XXI [50]. 

Dezvoltarea interesului generaţiilor tinere, din ambele state, pentru stu-
dierea istoriei universale din perspectiva cunoaşterii şi analizei informaţii-
lor privind rădăcinile genealogice şi cultura popoarelor scoate în evidenţă 
posibilităţile majore de integrare şi consolidare a acţiunilor de activizare a 
schimbului de experienţă în variate domenii sociale. Cercetările realizate 
arată că în documentele politicilor de stat din Kârgâzstan cu privire la 
studierea istoriei popoarelor turcice, problema nominalizată nu şi-a găsit, 
practic, reflectare. Din acest motiv elaborarea fundamentelor teoretice şi 
praxiologice de studiere a istoriei sunt limitate. Totodată, Turcia, ca stat 
independent, a acumulat o anumită experienţă de studiere şi predare a 
istoriei popoarelor turcice. Constatăm însă că experienţa Turciei în sfera 
instruirii istorice rămâne puţin studiată şi valorificată de alte popoare 
turcice. Acest aspect se referă şi la Republica Moldova. Astfel, Centrul de 
cercetări şi lucrări instructiv-metodice din Găgăuzia a elaborat manuale şi 
auxiliarul didactic pentru instituţiile superioare de învăţământ la Istoria 
poporului găgăuz (2003), în care se reflectă genealogia, etapele dezvoltării 
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poporului găgăuz în contextul popoarelor turcice; se elucidează valorile 
culturale comune, însă Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova se mai 
ocupă încă de studierea şi analiza acestora [48; 49]. 

Printre motivele de actualizare a studierii istoriei popoarelor turcice în 
şcolile din Turcia şi Kârgâzstan, pot fi evidenţiate următoarele: 

– în condiţiile schimbătoare ale globalizării şi democratizării societă-
ţii, şcoala este pusă în faţa necesităţii de formare a deprinderilor co-
municării interculturale, inclusiv de formare a personalităţii tole-
rante, capabile să interacţioneze cu oameni de diferite naţionalităţi; 

– posedarea cunoștințelor istorice reprezintă o componentă impor-
tantă a culturii generale a omului sec. XXI şi o condiţie obligatorie 
a comportamentului social și activismului civic în lumea con-
temporană; 

– studierea şi cunoaşterea istoriei popoarelor înrudite determină 
calitatea comunicării şi colaborării între oameni. 

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea 
problemelor de cercetare. 

Drept repere epistemologice ale cercetării au servit lucrările fundamen-
tale din domeniul pedagogiei istorice, culturologiei, istoriei universale, 
istoriei popoarelor turcice şi istoriei pedagogiei. Cercetările din sfera 
lingvisticii, arheologiei, istoriei au demonstrat că limba poporului kârgâz şi 
turc au aceleaşi rădăcinii etimologice (A. Actacmaliev [4], A. Inan [17; 18],  
I. Kafesoglu [20; 21], Zv. Togan [29; 30], I. Acciura [3], C. Aitmatov [2],  
A.Alimbecob [5], С.Т.Кляшторный [24], N.Asipova [6], Ărjulasân [35] etc.). 

Rolul instruirii istorice, inclusiv aspectele conceptuale şi problema 
experienţei de studiere a istoriei popoarelor turcice în şcolile din Turcia au 
fost reflectate în lucrările următorilor cercetări: I. Acciura [3], K. Kaya 
[22], Я. Кескин [23], N. Asipova [7], M. Safran [26] etc. 

Multiple probleme ce vizează colaborarea în domeniul teoriei şi 
practicii pedagogice de studiere şi predare a istoriei în şcolile din Turcia şi 
Kârgâzstan au fost actualizate de: U. Hallacioglu [31; 32], N. Asipova 
[6; 7], A. Ормушeв [25], A. Alimbecov [5], K. Boobekova [11] etc. 

Investigarea situaţiei social-pedagogice în domeniul învăţământului şi 
specificul studierii istoriei popoarelor turcice în şcolile din Turcia şi 
Kârgâzstan a permis să stabilim insuficienţa cercetărilor şi elaborărilor 
ştiinţifice. Premisele stabilite au condus la definirea problemei de cer-
cetare, care rezidă în necesitatea investigării particularităţilor studierii 
istoriei popoarelor turcice în şcolile din Turcia şi Kârgâzstan. 
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Activitatea de cercetare este corelată cu planurile tematice şi proiectele 
ştiinţifice ale catedrei Pedagogie şi Psihologie a Universităţii Umanitare din 
Bişkek „K. Karasaev”, Academia Învăţământului din Kârgâzstan. 

Scopul cercetării constă în stabilirea tendinţelor dezvoltării şi deter-
minarea bazelor teoretico-aplicative de studiere a istoriei popoarelor turcice 
în sistemul instruirii istorice din Turcia şi Kârgâzstan. 

Obiectivele cercetării: 
1. Stabilirea particularităţilor apariţiei şi acumulării cunoştinţelor în 

domeniul istoriei popoarelor turcice. 
2. Analiza şi studiul istoriei popoarelor turcice în corelaţie cu deter-

miarea bazelor teoretice şi cu etapele dezvoltării sistemului 
instruirii istorice în şcolile din Turcia şi Kârgâzstan. 

3. Examinarea şi descrierea sistemului ştiinţifico-pedagogic de stu-
diere a istoriei popoarelor turcice în şcolile Turciei la etapa con-
temporană. 

4. Determinarea posibilităţilor de aplicare în şcolile din Kârgâzstan 
a experienţei de studiere a istoriei popoarelor turcice în şcolile  
din Turcia. 

5. Elaborarea principiilor şi recomandărilor ştiinţifico-practice 
privind studierea istoriei popoarelor turcice pentru şcolile din 
Kârgâzstan şi Turcia. 

Metodologia cercetării ştiinţifice Reperele teoretice sunt reprezentate 
de idei concepţii şi viziuni din domeniul culturologiei, istoriei universale, 
istoriei popoarelor turcice şi pedagogiei istorice (V. Acciura; А. Акма-
талиев; Ч. Айтматов; I. Baltacioglu; М. Иманкулов; I. Kafesoglu;  
С. Кляшторный etc.). Metodologia cercetării include metode teoretice: 
documentarea ştiinţifică, analiza istoriografică, generalizarea, sistemati-
zarea, analiza retrospectiv-diagnostică, descrierea, interpretarea şi metode 
practice: observaţia ştiinţifică, experimentul pedagogic, ancheta, analiza 
cantitativă şi calitativă, metoda statistică. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică se reflectă în următoarele poziţii: 
1) au fost evidenţiate particularităţile apariţiei şi formării tezaurului de 
cunoştinţe în domeniul istoriei popoarelor tiuristice; 2) au fost determinate 
rădăcinile şi geneza istoriei popoarelor tiuricice, tendinţele şi posibilităţile 
schimbului de experienţă în domeniul vizat; 3) a fost analizat și descris 
sistemul instruirii istorice în şcolile din Turcia; 4) au fost stabilite condiţiile 
şi posibilităţile studierii istoriei popoarelor turcice în şcolile din Kârgâz-
stan; 5) au fost determinate bazele teoretice, aspectele praxiologice şi au 
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fost elaborate principii şi recomandări ştiinţifico-practice privind studierea 
istoriei popoarelor turcice pentru şcolile din Turcia şi Kârgâzstan. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în cercetare rezidă în 
determinarea bazelor teoretice şi a aspectelor praxiologice de studiere a 
istoriei popoarelor turcice în şcolile din Turcia şi Kârgâzstan, prin stabilirea 
particularităţilor şi posibilităţilor aplicării experienţei acumulate de şcolile 
din Turcia, ceea ce a condus la formularea şi fundamentarea principiilor 
ştiinţifico-practice şi a recomandărilor de studiere a istoriei în ambele state. 

Semnificaţia teoretică a cercetării este susţinută de: evidenţierea şi 
precizarea surselor apariţiei şi dezvoltării tezaurului de cunoştinţe în 
domeniul istoriei popoarelor turcice, inclusiv, de analiza şi stabilirea ten-
dinţelor studierii istoriei în şcolile din Turcia şi a posibilităţilor schimbului 
de experienţă între Turcia şi Kârgâzstan în domeniul vizat. 

Fundamentele teoretice şi principiile ştiinţifico-practice vor contribui la 
consolidarea bazei ştiinţifico-metodologice privind studierea istoriei popoa-
relor turcice în şcolile din Kârgâzstan. Aspectele vizate vor asigura apro-
fundarea şi îmbogăţirea relaţiilor de colaborare ştiinţifică în domeniul 
pedagogiei şi învăţământului dintre Turcia şi Kârgâzstan. 

Valoarea aplicativă a lucrării. Conţinutul tezei şi rezultatele elucidate 
în lucrare pot fi valorificate în practica realizării activităţilor de cercetare în 
domeniul pedagogiei istorice; în cercetarea variatelor aspecte de studiere a 
istoriei popoarelor turcice în general, inclusiv, în procesul studierii valorilor 
universale prin intermediul altor discipline ca, de exemplu: limba şi lite-
ratura maternă, geografia. Materialele studiate şi concluziile formulate în 
rezultatul analizelor, pot fi utilizate în calitate de repere ştiinţifice, surse 
bibliografice în cadrul cursurilor de formare continuă, a seminarelor meto-
dologice în domeniul pedagogiei istorice, metodologiei predării istoriei, 
destinate studenţilor şi masteranzilor la specialitatea profesor de istorie. De 
asemenea, rezultatele cercetării şi, anume, bazele treoretice şi aspectele 
praxiologice pot fi aplicate de către Centrul de cercetări şi lucrări instructiv-
metodice din Găgăuzia, Republica Moldova, pentru completarea progra-
melor şcolare, a manualelor şi auxiliarelor didactice la istorie. 

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere sunt 
cuprinse în următoarele teze: 

1. Studierea surselor apariţiei şi geneza cunoştinţelor în domeniul 
istoriei popoarelor turcice reflectă esenţa şi comunitatea valorilor 
culturale a Turciei şi Kârgâzstanului. 
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2. Determinarea bazelor teoretice, a aspectelor praxiologice, funda-
mentarea şi elaborarea principiilor ştiinţifico-practice, a recoman-
dărilor privind studierea istoriei popoarelor turcice completează 
sistemul instruirii istorice al Turciei şi Kârgâzstanului, contribuind 
la sporirea eficienţei acestuia.  
Procesul de instruire istorică în Turcia conţine un șir de compo-
nente axate pe studierea istoriei universale şi a istoriei popoarelor 
turcice şi se desfăşoară în baza a două paradigme contemporane: 
− instruirea centrată pe personalitatea elevului; 
− instruirea congnitiv-constructivistă. 

3. Analiza experienţei şi a colaborării pedagogice în domeniul stu-
dierii istoriei în şcolile din Kârgâzstan a demonstrat că se observă 
clar tendinţa de schimbare a programelor şi manualelor şcolare în 
baza includerii principalelor teme din istoria popoarelor turcice. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin intermediul 
schimbului de experienţă între cadrele didactice din Turcia şi Kârgâzstan, 
prin intermediul publicaţiilor ştiinţifice şi seminarelor metodologice în 
cadrul formării continue a profesorilor de istorie. 

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice a fost asigurată de prezentarea 
rezultatelor investigaţiei în articole ştiinţifice, în analele doctoranzilor şi la 
forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale; în şedinţele catedrei de Peda-
gogie şi Psihologie a Universităţii Umanitare din Bişkek „K. Karasaev”. 

Publicaţiile la tema tezei: 14 lucrări ştiinţifice, dintre care 9 în reviste 
de specialitate şi 5 publicaţii în culegerile materialelor conferinţelor 
naţionale şi internaţionale. 

Volumul şi structura tezei include adnotarea în limbile română, rusă 
şi engleză, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări,  
151 pagini text de bază, 5 tabele, 3 figuri, bibliografia include 220 titluri  
şi 4 anexe. 

Cuvinte-cheie: istoria, istoria popoarelor turcice, popoare turcice, cul-
tura popoarelor turcice, sistemul instruirii istorice, schimb de experienţă, 
colaborare pedagogică, valori universale, pedagogie istorică. 
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CONŢINUTUL TEZEI 
 

În Introducere este argumentată actualitatea şi importanţa temei de 
cercetare; sunt formulate problema, scopul şi obiectivele cercetării; se pre-
zintă noutatea şi originalitatea cercetării ştiinţifice, problema ştiinţifică 
importantă soluţionată, semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a luc-
rării; implementarea şi aprobarea rezultatelor cercetării şi sumarul compar-
timentelor tezei. 

În capitolul 1, Tendinţele dezvoltării cunoştinţelor şi experienţa stu-
dierii istoriei popoarelor turcice în Turcia şi Kârgâzstan, este elucidat 
tabloul multiaspectual, ce conţine etapele dezvoltării sistemului învă-
ţământului istoric în Turcia şi Kârgâzstan, începând cu timpurile străvechi, 
când încă nu erau cărţi şi şcoli şi finalizând cu situaţia actuală. La 
popoarele turcice încă până la apariţia şcolilor a început să se formeze o 
anumită experienţă de studiere şi cunoaştere a istoriei strămoşilor şi ţării. 
Creaţia populară orală, în care este concentrată istoria popoarelor turcice, 
reprezintă un fenomen istoric şi cultural multilateral. Componenţa acesteia 
enumeră: mituri, legende despre istoria poporului purtător a etnonimului 
turc; opere folclorice, ce reflectă istoria antică comună a popoarelor turcice, 
cultura genealogiei, monumentele străvechi, scrise în piatră etc. Valorile 
umane universale nominalizate, într-o anumită măsură, satisfăceau 
necesităţile poporului în cunoaşterea culturii şi istoriei, şi, treptat, s-au 
transformat într-un tezaur unical pentru studii şi cercetări ale trecutului. În 
sursele ce reflectau cunoştinţele istorice din perioada Imperiului Otoman, 
istoria generală include mai multe evenimente şi etape, începând de la 
prima fiinţă umană şi până la edificarea imperiului vizat. 

Datele istorice privind popoarele turcice se transmiteau din generaţie în 
generaţie sub variate forme: Şeihname, Autobiografii, Istoria întemeierii 
oraşelor, Saiaktname etc. În numeroase lucrări istorice se aminteşte că 
rădăcinile genealogice ale turcilor îşi iau obârşia în Asia Centrală. Studierea 
istoriei popoarelor turcice se realiza în corespundere cu scopul şi sarcinile 
principalelor medrese, a astfel de şcoli ca: Ănderun, Sâbian, Ruştie etc. Se 
menţionează că în predarea istoriei, în loc de lecţiile de învăţare pe de rost, 
au început treptat să se aplice metode pedagogice progresiste, ca, de 
exemplu: conversaţia şi expunerea propriei opinii pe marginea evenimen-
telor istorice/usul-i-djadid [1; 3; 4; 21; 35]. 

În cei 800 de ani de existenţă a Imperiului Otoman, conţinutul instruirii 
istorice în medrese reprezenta o sinteză din istoria Islamului şi Istoria 
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Imperiului Otoman. În medrese se aprecia cel mai mult studierea şi scrierea 
istoriei. În şcolile Ănderum băieţii studiau religia creştină, istoria, religia şi 
cultura popoarelor otomane turcice. Începând cu anii ’25 ai sec. al XIX-ea, 
în şcolile Sâbian şi Ruştie au fost introduse lecţii sistematice de istorie. 
Paralel cu istoria statului Otoman se studiau şi unele aspecte din istoria 
lumii/univesrală. În acest context, era observabilă influenţa modelului 
instruirii istorice din Europa, în special al Franţei. 

În Imperiul Otoman, politica, învăţământul inclusiv valorile istorice, 
depindeau de voinţa padişahilor. În acest context nu era posibil de realizat 
unele inovaţii şi schimbări în procesul de instruire privind studierea istoriei 
popoarelor turcice sau în dezvoltarea sistemului de cercetări ştiinţifice în 
domeniul vizat [9; 10; 13; 21; 37 etc.]. 

Din a doua jumătate a sec. al XIX-lea în lucrările cu caracter istoric 
erau reflectate trei paradigme ideologice: Poporul otoman, Umetismul şi 
Turcismul. Prima avea ca scop promovarea unităţii musulmanilor din 
Imperiul Otoman în jurul ideii popor otoman. După eşuarea acesteia, apare 
o altă mişcare – Umetismul, care punea accentul pe unitatea Islamului. 
Mişcarea dată a influenţat puternic dezvoltarea învăţământului istoric în 
Imperiul Otoman. Turcismul s-a format ca idee şi punct de vedere ştiinţific 
în ultimii ani de existenţă a Imperiului Otoman. Aceasta a avut o mare 
influenţă asupra simplificării limbii turce şi studierea istoriei popoarelor 
turcice de până la islam. Se consideră că primele manuale în domeniul 
istoriei au apărut în perioada Imperiului Otoman. Printre acestea se numără: 
Fezleki Tarihi Osmani de Ahmet Velic Paşa; Muhtasar Tarihi Osmani de 
Selim sabit Ăfendi; Tarihi Alem de Suleiman Husniu. Concomitent cu ma-
nualele se elaborează lucrări ce analizează şi comentează conţinutul aces-
tora, inclusiv, apar ghiduri metodice, care oferă recomandări de aplicare a 
manualelor [9; 10; 12; 13; 27 etc.]. 

Astfel, până la perioada Republicii Turcice, este concretizat conţinutul 
învăţământului istoric, iar în baza lui sunt editate manuale, auxiliare 
didactice şi unele publicaţii ştiinţifico-metodice. 

În perioada Republicii, sub conducerea lui Ataturk, viziunile, ideile şi 
concepţia privind predarea istoriei în Imperiul Otoman au fost minuţios 
studiate şi completate, în baza noilor valori culturale: democraţia, uma-
nismul, drepturile omului, toleranţa, egalitatea etc. 

Direcţiile principale ale acestei concepţii rezidă în elucidarea argu-
mentelor cu privire la faptul că turcii sunt un popor destoinic, iar Patria lor 
Anadolu a fost edificată de turci; contribuţia turcilor în apărarea şi dezvol-
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tarea religiei islamice; oglindirea perioadei istorice de până la islam; deba-
rasarea de mituri şi completarea manualelor de istorie cu date şi informaţii 
ştiinţifice; reeditarea manualelor în baza acestora şi explicarea evenimen-
telor istorice, a valorilor Republicii Turcia pentru emanciparea poporului 
turcic. Astfel, studiul istoriei se baza pe concepţia Ataturcismului abordată 
ca fundament istoric. Evident că la începutul epocii Republicii în Turcia se 
observa o anumită stagnare în studierea importanţei şi promovării valorilor 
umane universale. Totodată, democraţia, umanismul, drepturile omului şi 
toleranţa au început să se dezvolte şi să fie valorificate ca repere de bază ale 
instruirii istorice [37; 38]. 

În condiţiile Kârgâzstanului în perioada sovietică, putem menţiona 
următoarele: în primii ani ai puterii sovietice în legătură cu motivele 
politico-ideologice cunoscute, în şcoli nu se studia istoria, inclusiv istoria 
poporului autohton. Elevii au început a fi familiarizaţi cu ansamblul de 
cunoştinţe privind istoria şi cultura poporului său în baza manualelor 
elaborate de И. Арабаев şi К. Тыныстанов [34; 36; 38]. 

În conţinutul orelor şcolare de Istorie au fost incluse doar unele date 
despre popoarele URSS, iar reprezentanţii intelectualităţii kârgâze care 
abordau problema studierii istoriei şi culturii naţionale erau supuşi unei 
critici aspre, fiind declaraţi naţionalişti. Disciplina şcolară Istoria Kârgâz-
stanului a fost inclusă în planul de învăţământ şi s-a elaborat programul de 
studiu al acesteia în 1957. Situaţia creată a condus la stagnarea gândirii 
ştiinţifico-pedagogice în domeniul cercetării şi studierii istoriei autohtone şi 
a popoarelor turcice în Kârgâzstan [14; 16; 25]. 

În capitolul 2, Sistemul ştiinţifico-pedagogic de studiere a istoriei 
popoarelor turcice în şcolile de cultură generală a Turciei contemporane, 
a fost analizată informaţia despre studierea istoriei popoarelor turcice şi 
cum este prezentată aceasta în conţinutul sistemului învățământului istoric 
în şcolile din Turcia. Conţinutul cunoştinţelor istorice (Tabelul 2.1) este 
proiectat în componenţa următoarelor discipline: Cunoştinţe sociale 
(clasele 5-7-a); Istoria revoluţiei în Republica Turcia şi Ataturcismul (clasa 
a 8-a); Istoria (clasele 9-10-a); Istoria revoluţiei în Republica Turcia şi 
Ataturcismul (clasa a 11-a) şi Istoria statului contemporan Turcia şi Istoria 
Universală (clasa a 12-a). 

Structura sistemului istoric de instruire în şcolile contemporane din 
Turcia constă din două trepte: învăţământul istoric din clasele primare şi 
învăţământul istoric din licee [40; 42; 43]. 
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Tabelul 2.1. Sistemul instruirii istorice în şcolile din Turcia 

Clasele Disciplina de studiu Ore (pe anul  
de studiu) 

cl. a 5-a Cunoştinţe sociale 108 ore 
cl. a 6-a Cunoştinţe sociale 108 ore 
cl. a 7-a Cunoştinţe sociale 108 ore 

cl. a 8-a Istoria revoluţiei în Republica Turcia şi 
Ataturcismul 72 ore 

cl. a 9-a Istoria 72 ore 
cl. a 10-a Istoria 72 ore 

cl. a 11-a Istoria revoluţiei în Republica Turcia şi 
Ataturcismul 72 ore 

cl. a 12-a Istoria statului contemporan Turcia şi Istoria 
universală 144 ore 

 
Consiliul instructiv-educativ al Turciei, în domeniul învățământului 

istoric, se conduce de principiile UNESCO. Esenţa acestora şi concepţia de 
bază sunt orientate spre studierea istoriei universale / a lumii şi asupra edu-
caţiei umanismului şi toleranţei, limitarea noţiunilor de tipul noi şi ei. 

Concepţia cu privire la studierea istoriei în Turcia are un şir de 
particularităţi şi anume faptul că istoria turcilor – reprezintă nu doar istoria 
Turciei, ea include istoria tuturor popoarelor turcice, iar în noile manuale 
cunoştinţele se structurează în jurul următoarelor teme: Statele antice 
turcice; Prietenii îndepărtaţi; Starea generală a Asiei; Statele turco-
islamice; Turcii şi Calea Mătăsii; Lumea turcică. Cercetătorii şi pedagogii 
consideră că aceste teme pot contribui la formarea noţiunilor primare şi 
dezvoltarea cunoştinţelor despre cultura şi istoria popoarelor turcice. 

Rezultatele analizei comparative, corelate cu studiul experienţei ştiinţi-
fico-metodice de predare a istoriei în Turcia, au demonstrat faptul că la popoa-
rele turcice, în direcţia dată, există valori fundamentale care sunt comune [38]. 

În scopul organizării şi desfăşurării activităţii instructiv-educative în 
cadrul lecţiilor de istorie se aplică cu succes metodele active şi euristice. Pe 
larg se valorifică strategiile didactice care asigură îmbinarea optimă a 
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metodelor de creare şi soluţionare a situaţiilor de problemă; sunt recoman-
date materiale didactice ce asigură elevilor posibilitatea de a formula 
variate întrebări şi a participa în discuţii. În cadrul orelor de istorie se 
acordă o atenţie deosebită dezvoltării gândirii critice a elevilor, organizării 
acţiunilor şi activităţilor interactive; se pune accent pe dezvoltarea inte-
resului pentru studiul istoriei; pe formarea abilităţii de a întreţine dialogul 
prin utilizarea argumentării, descrierii şi explicării evenimentelor istorice ce 
ţin de cultura popoarelor turcice [38; 40; 43], inclusiv pe formarea com-
petenţei interculturale [33] şi a respectării criteriului istoricităţii [34] în 
studierea istoriei. 

Analiza procesului de dezvoltare a cunoaşterii şi studierii istoriei 
popoarelor turcice a permis să identificăm următoarele tendinţe pozitive: 

– noul sistem de învăţământ, la general, şi sistemul învățământului 
istoric, în special, se dezvoltă în consens cu orientările europene 
contemporane; 

– politicile educaţionale, documentaţia/planurile de învăţământ şi 
programele şcolare sunt determinate şi confirmate de stat; 

– se desfăşoară cercetări ştiinţifice în domeniul pedagogiei privind 
problema studierii istoriei popoarelor turcice; 

– studierea istoriei se valorifică în conformitate cu cele două para-
digme contemporane: a) centrarea pe elev / cel ce învaţă şi b) in-
struirea cognitiv-constructivistă; 

– în studierea istoriei şi istoriei popoarelor turcice se pune un accent 
deosebit asupra temelor ce elucidează dezvoltarea culturii statului, 
a popoarelor înrudite şi a popoarelor lumii. 

În încheierea capitolului, autorul elucidează şi descrie principiile ştiin-
ţifico-practice privind studierea istoriei popoarelor turcice, fundamentate şi 
elaborate în procesul cercetării. 

Capitolul 3, Posibilităţile aplicării experienţei Turciei în studierea 
istoriei popoarelor turcice în şcolile din Kârgâzstan, constă din două părţi. 
În prima parte se descrie analiza studierii documentaţiei şcolare şi a predării 
istoriei popoarelor turcice în şcolile Kârgâzstanului la etapa actuală, 
inclusiv se redă corelarea temelor istoriei universale cu studiul temelor din 
istoria poporului kârgâz. În partea a doua, în baza analizei experienţei 
studierii istoriei în şcolile din Turcia şi a predării istoriei popoarelor turcice, 
sunt formulate un şir de recomandări ştiinţifico-metodice de explorare a 
acesteia în şcolile din Kârgâzstan [14; 15; 34]. 
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În acest capitol se menţionează că actualmente, din partea societăţii 
civile a Kârgâzstanului, s-au activizat un şir de procese centrate pe reali-
zarea ideii de cunoaştere şi studiere obiectivă şi profundă a istoriei ţării. 

Tabelul 3.1. Sistemul instruirii istorice în şcolile din Kârgâzstan 

Clasele Obiectul de studiu Orele  
(an. de st.) 

cl. a 5-a Povestiri din istoria Kârgâzstanului 68 ore 
cl. a 6-a Istoria Kârgâzstanului (din Antichitate până 

la înc. sec. al IX) 34 ore 

cl. a 7-a Istoria Kârgâzstanului (sec. IX – XVIII) 34 ore 
cl. a 8-a Istoria Kârgâzstanului (sec. al XIX-lea) 34 ore 
cl. a 9-a Istoria Kârgâzstanului (sec. XX) 34 ore 

cl. a 10-a Istoria Kârgâzstanului: momente-cheie (de la 
epoca antică până la mij. sec. XIX-lea) 34 ore 

cl. a 11-a Istoria Kârgâzstanului: momente-cheie (mij. 
sec. al XIX până în prezent) 34 ore 

 
Scopul major al studierii istoriei constă în formarea la elevi a viziunilor 

ştiinţifice asupra istoriei poporului kârgâz, dezvoltarea capacităţilor cog-
nitive / de cunoaştere şi înţelegere a evenimentelor şi faptelor istorice, a 
esenţei acestora; dezvoltarea abilităţilor de înţelegere şi apreciere a lim-
bajului culturii, a valorilor, tradiţiilor în plan naţional şi mondial. Fina-
lităţile sunt axate pe dezvoltarea trăsăturilor morale ale personalităţii ele-
vilor, asimilarea cunoştinţelor ce ţin de cultura poporului, crearea condi-
ţiilor de transformare a elevului din obiect în subiect al dezvoltării sale 
istorice, cultivarea iubirii şi devotamentului faţă de Patrie. 

În conţinutul programelor şcolare, informaţia foarte succintă despre 
trecutul popoarelor turcice este oferită în contextul istoriei poporului kârgâz 
sau în îmbinare cu alte teme. 

Analiza comparativă a demonstrat că procesele studierii istoriei în 
Kârgâzstan au fost însoţite de un şir de acţiuni concrete: 

– s-au desfăşurat numeroase conferinţe ştiinţifice şi activităţi sociale la 
nivel naţional privind studiul etnogenezei poporului kârgâz şi a culturii 
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lui antice, inclusiv, au fost traduse în limba de stat multe izvoare 
valoroase istorice din limbi străine; 

– în baza noilor cercetări s-a planificat restructurarea şi completarea 
manualelor şi au fost formulate cerinţe-recomandări de elaborare a 
materialelor prealabile pentru întocmirea manualelor de istorie într-un 
limbaj ştiinţific şi accesibil; 

– tematica de studiere a istoriei Kârgâzstanului cuprinde clasele a 5-11-a, 
iar informaţia despre trecutul istoric al popoarelor turcice se oferă în 
contextual istoriei ţării; 

– au fost determinate direcţiile principale ale conţinutului informaţiei 
privind istoria popoarele turcice. Au fost formulate noi teme privind 
istoria Hunilor şi Karahanizilor, istoria popoarelor din Asia Centrală, 
istoria imperiilor din epoca medievală, istoria Imperiului Otoman; 
despre personalităţile istorice Amir Temur, Cinghizhan şi altele, despre 
Marea Cale a Mătăsii, despre naţiunile cu acelaşi destin şi valori 
culturale, ce convieţuiau împreună în Kârgâzstanul din sec. al XIX-lea; 
despre istoria popoarelor turcice în perioada sovietică; despre procesele 
integrative care s-au manifestat între popoarele turcice după obținerea 
independenţei. 
Investigaţia realizată pe un lot de învăţători şi elevi cu privire la starea 

studierii istoriei popoarelor turcice în cadrul orelor de istorie în şcolile din 
Kârgâzstan, au dat posibilitate să se conştientizeze necesitatea colaborării 
acestor două state, să fie organizate acţiuni pedagogice comune, axate pe 
schimbul de experienţă în domeniul vizat. Chestionarea elevilor a permis să 
stabilim motivaţia înaltă a acestora pentru studiul istoriei şi culturii 
popoarelor turcice înrudite. De asemenea, cercetarea a permis să observăm 
că programele şcolare nu satisfac interesele cognitive ale elevilor. 

Rezultalele cercetării au confirmat posibilitatea valorificării experienţei 
de studiere a istoriei popoarelor turcice în Kârgâzstan. Acest moment este 
foarte important pentru dialogul social, cultural şi intercultural. Experienţa 
data a fost studiată şi generalizată de cercetătorii Turciei. Datele au fost 
acumulate, prelucrate şi sintetizate fără influenţe din exterior. 

Studierea tendinţelor şi analiza comparativă a creat posibilităţi pentru 
elaborarea recomandărilor ştiinţifico-metodologice de explorare a expe-
rienţei date de către Turcia şi Kârgâzstan. 

Recomandările privind elaborarea comună a materialelor didactice şi a 
programelor şcolare pentru disciplina de studiu Istoria popoarelor turcice; 
includ acţiuni de organizare şi desfăşurare a activităţilor eficiente privind 
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colaborarea şi schimbul de experienţă în domeniul predării şi studierii isto-
riei, aplicării strategiilor şi modelelor de explorare a experienţei de studiere 
a istoriei popoarelor turcice în şcolile din Republica Turcia și Kârgâzstan. 

 
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

Cercetarea realizată a fost centrată pe determinarea particularităţilor şi 
a tendinţelor dezvoltării conţinuturilor, modelelor eficiente de predare şi 
studiere a istoriei popoarelor turcice în contextul sistemului instruirii 
istorice al Turciei şi pe elaborarea recomandărilor ştiinţifico-pedagogice de 
valorificare a acestora în şcolile din Kârgâzstan. Investigaţia s-a realizat în 
baza analizei ştiinţifice, comparative, a diagnosticii de tip retrospectiv, 
inclusiv a analizei literaturii pedagogice şi metodologice, a conţinuturilor 
disciplinelor istorice, a strategiilor şi tehnologiilor didactice aplicate în 
predarea-studierea istoriei popoarelor turcice. De asemenea, din această 
perspectivă au fost studiate posibilităţile pedagogiei istorice, ceea ce a 
permis să fie soluţionate un şir de obiective importante. 
• A fost stabilit faptul că o anumită experienţă de studiere şi cunoaştere 

a istoriei ţării şi neamului la popoarele turcice a existat şi s-a format 
încă până la apariţia şcolilor. Creaţia populară orală a contribuit la 
consolidarea istoriei popoarelor turcice. Conţinutul ei este multiaspec-
tual şi cuprinde: miturile, legendele despre istoria neamului ce poartă 
etnonimul turcic; folclorul, ce reflectă istoria comună străveche a 
popoarelor turcice; genealogia şi scrierile antice în piatră. Valorile 
nominalizate, transformându-se într-un tezaur cultural, satisfăceau, 
într-o anumită măsură, necesităţile oamenilor în cunoştinţe istorice, 
dar totuși rămân insuficiente. 

• A fost stabilit faptul că tezaurul cunoştinţelor istorice era promovat 
sub aşa forme folclorice ca: Şeihname, Autobiografia, Istoria organi-
zării oraşelor, Saiakatname etc. În multe surse istorice se menţiona că 
rădăcinile turcilor se află în Asia Centrală. Instruirea istorică a turcilor 
se realiza în cadrul şcolilor de tip medrese în Ănderun, Sâbian, Ruştie. 
Treptat, în Omperiul Otoman, în loc de învăţarea lecţiilor de istorie pe 
de rost, se încep a aplica metode pedagogice progresiste, cum este 
convorbirea şi expunerea propriei opinii (usul-i-djadid). Începând cu a 
doua jumătate a sec. al XIX-lea, în lucrările cu caracter istoric apar şi 
se promovează trei paradigme ideologice: Poporul Otoman, Umetis-
mul şi Turcismul. În baza analizelor efectuate s-a stabilit că în tim-
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purile Imperiului Otoman insruirea în şcoli, politica, inclusiv valorile 
ideologice şi culturale erau determinate de voinţa şi inteligenţa 
padişahilor. Despre dezvoltarea sistematică a valorilor istorice nici nu 
se admitea să se discute. 

• Analiza pedagogică realizată a permis să stabilim că în perioada 
Republicii, sub conducerea lui Ataturk, datele şi viziunile istorice cu 
privire la Imperiul Otoman au fost verificate şi comparate în baza 
noilor surse bibliografice descoperite. Conţinutul de bază al noilor 
direcţii de dezvoltare a instruirii istorice a fost constituit din: 
– dezminţirea ideilor tendenţioase și prezentarea argumentelor 

istorice cu privire la faptul că turcii reprezintă un popor destoinic, 
Anadolu este patria loc, edificată cu forţele proprii şi că turcii au 
contribuit la dezvoltarea tezaurului valorilor lumii; 

– în noile manuale a fost elucidată istoria poporului turc de până la 
perioada islamică; au fost spulberate miturile şi au fost completate 
manualele cu informaţii istorice cu caracter ştiinţific. Revizuirea 
manualelor s-a efectuat în baza principiilor ştiinţifico-didactice în 
conformitate cu rezultatele cercetărilor ştiinţifice din domeniul 
istoriei şi a pedagogiei; 

– a fost explicată importanţa şi rolul Republicii, a principiilor Atatur-
cismului, acestea fiind argumentate ştiinţific şi abordate în calitate 
de fundament teoretic în studierea evenimentelor istorice; 

– familiarizarea elevilor cu valorile universale şi valorile naţionale a 
popoarelor turcice se desfăşoară concomitent şi se consideră drept 
direcţie determinantă în studierea-predarea istoriei. 

• Analiza şi sinteza particularităţilor apariţiei şi dezvoltării cunoştinţelor 
în domeniul istoriei popoarelor turcice, a experienţei pedagogice de 
studiere-predare a istoriei în şcolile din Turcia şi Kârgâzstan, au per-
mis autorului să determine bazele teoretice, să fundamenteze prin-
cipiile ştiinţifico-practice şi recomandările privind studierea istoriei 
popoarelor turcice pentru şcolile din ambele state. 
Rezultatele obţinute în procesul cercetării au permis să stabilim şi să 
confirmăm următoarele poziţii: 

1. Consiliul instructiv-educativ al Turciei în activitatea sa de organizare 
şi realizare a sistemului instruirii istorice se conduce de principiile 
UNESCO. Esenţa principiilor vizate se poate rezuma la păstrarea şi 
conservarea monumentelor de cultură ale poporului turc, consoli-
darea păcii, prieteniei şi colaborării popoarelor lumii; realizarea unei 
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activităţi sistematice de monitorizare a procesului de cultivare prin 
valorificarea istoriei, a valorilor democratice şi a celor general-umane. 

2. Conţinutul învăţământului istoric în şcolile Turciei contemporane, 
cunoştinţele în domeniul istoriei sunt structurate şi studiate în urmă-
toarele discipline: Cunoştinţe sociale (cl. a 5-7-a); Istoria revoluţiei 
în Republica Turcia şi Ataturcismul (cl. a 8-a); Istoria (cl. a 9-10-a); 
Istoria revoluţiei în Republica Turcia şi Ataturcismul (cl. a 11-a) şi 
Istoria Contemporană a Turciei şi Istoria Universală (cl. a 12-a). 

3. Viziunile privind studierea istoriei popoarelor turcice în Turcia au un 
şir de particularităţi. Astfel, istoria turcilor nu reflectă doar istoria 
statului, ci include istoria popoarelor turcice. În manualele recente 
cunoştinţele sunt concentrate în jurul temelor: Statele turcice stră-
vechi/antice; Prieteni îndepărtaţi; Situaţia generală a Asiei; Statele 
turco-islamice; Turcii şi Calea mătasii; Lumea turcilor, ceea ce 
contribuie la formarea noţiunilor istorice primare, cunoaşterea eve-
nimentelor din trecutul şi prezentul popoarelor turcice. Studiul şi 
analiza comparativă a manualelor din Turcia şi Kârgâzstan, a con-
ţinutului acestora, a asigurării metodologiei predării şi studierii isto-
riei, a confirmat că în acest domeniu există numeroase tangenţe şi 
valori comune cu kârgâzii şi alte popoare turcice. 

4. În Turcia planificarea învăţământului istoric este reflectată în: pro-
gramele şcolare/miifredat, planul de învăţământ, Planul cadru unic, 
planurile calendaristice. Tehnologia instruirii este redată în Îndru-
marul metodic pentru învăţători şi în Caietul de lucru al elevului. 
Procesul instruirii la istorie se bazează pe criteriul istoricităţii, stra-
tegia formării competenţei interculturale şi paradigma cognitiv-
constructivistă, axată pe descoperirea şi dezvoltarea intereselor, apti-
tudinilor elevilor (çocuk merkezli, ögrenci merkezli) şi formarea 
deprinderilor de autoinstruire. 
În scopul dezvoltării competenţelor de analiză şi explicare a textelor 
istorice, se planifică şi se realizează următoarea activitate: se propune 
elevilor a stabili autorul şi sursa bibliografică/istorică; a expune 
esenţa conţinutului textului istoric (locul desfăşurării evenimentului, 
cauzele şi consecinţele acestuia, participanţii etc.); a evidenţia pro-
blema de bază, la care autorul textului caută răspuns/ a aduce argu-
mente; a analiza evenimentele istorice şi viziunile autorului prin a 
stabili diferenţele dintre acestea; a aprecia variate evenimente istorice 
şi viziunile autorilor textului; a realiza analize şi descrieri a monu-
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mentelor istorice, a documentelor, corespondenţei; a elabora reco-
mandări pentru vizionarea muzeelor istorice etc. În scopul opti-
mizării studierii istoriei se aplică pe larg metodele de creare a situa-
ţiilor de problemă, se recomandă folosirea materialelor auxiliare; se 
implică elevii în conversaţii şi discuţii; se acordă mare atenţie 
dezvoltării gândirii critice a elevilor; cooperării lor pentru a dobândi 
independent variate informaţii; se valorifică metodele interactive; se 
desfăşoară lecţii de tipul dezbaterilor, disputelor, excursiilor în 
muzee istorice. În baza dezvoltării tehnologiilor informationale, în 
ultimii ani, se valorifică pe larg, internet-călătoriile în lumea turcilor 
şi se elaborează rute individuale şi colective pe teritoriul ţării/Turciei 
(pentru elev şi pentru o clasă concretă). 

5. După dobândirea independenţei naţionale, în Kârgâzstan a început o 
activitate sistematică de investigare şi implementare a experienţei altor 
state privind studierea istoriei la general şi a istoriei popoarelor turcice, 
în special. 

Astfel, în rezultatul cercetării a fost soluţionată problema ştiinţifică 
importantă preconizată, care rezidă în determinarea bazelor teoretice şi a 
aspectelor praxiologice de studiere a istoriei popoarelor turcice în şcolile 
din Turcia şi Kârgâzstan, prin stabilirea particularităţilor şi posibilităţilor 
aplicării experienţei acumulate de şcolile din Turcia, ceea ce a condus la 
formularea şi fundamentarea principiilor ştiinţifico-practice şi a recoman-
dărilor de studiere a istoriei în ambele state. 

 
Cercetarea realizată şi rezultatele obţinute permit să formulăm un şir de 

recomandări: 
1. Elaborarea politicilor şi strategiilor sistemului instruirii istorice din 

Turcia şi Kârgâzstan să fie axată pe respectarea principiului abor-
dării interculturale prin îmbinarea optimă a studierii istoriei popoa-
relor turcice şi a istoriei universale / a popoarelor lumii. 

2. Optimizarea sistemului instruirii istorice în şcolile din Turcia şi 
Kârgâzstan necesită o abordare complexă de consolidare a valorilor 
democratrice în consens cu specificul identităţii naționale şi a 
fortificării prieteniei şi colaborării în variate domenii de activitate 
umană (pedagogie, cultură, economie etc.). 

3. Rezultatele cercetărilor comune în domeniul vizat, de valorificat în 
elaborarea standardelor, a programelor şcolare, manualelor şi auxi-
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liarelor didactice, accentul fiind pus pe respectarea criteriului istori-
cităţii, interculturalităţii şi implementarea inovaţiilor pedagogice. 

4. Bazele teoretice şi principiile ştiinţifico-pedagogice de studiere a 
istoriei popoarelor turcice (principiul evidenţei şi a explorării adec-
vate a spaţiului cultural şi instructiv; principiul respectării etno-
logiei şi strategiilor etico-etnologice în studiul istoriei popoarelor 
turcice; principiul formării competenţei interculturale în baza 
studierii istoriei; principiul studierii şi reflectării obiective şi ştiin-
ţifice a evenimentelor istorice şi principiul abordării sistemice a 
studierii istoriei şi îmbinării optime a variatelor forme, metode, 
strategii didactice aplicate în procesul instructiv-educativ), pot 
servi drept  fundament conceptual pentru elaborarea noilor ma-
nuale, a materialelor didactico-metodologice la istorie pentru 
şcolile de cultură generală şi instituţiile superioare de învăţământ, 
inclusiv, pentru cursul de Pedagogie istorică a facultăţilor de 
istorie pentru universităţile din Turcia şi Kârgâzstan. 

5. Materialele cercetării pot fi utilizate în praxiologia predării Peda-
gogiei istorice, a Istoriei popoarelor turcice în şcolile de cultura 
generală, la facultăţile de istorie a universităţilor şi în formarea 
continuă (cursurile de reciclare), schimbul de experienţă în dome-
niul instruirii istorice şi în cadrul seminariilor metodologice. 

6. Experienţa generală de studiere a istoriei popoarelor turcice în Tur-
cia, poate servi drept reper teoretic în organizarea cercetării varia-
telor probleme legate de studiul valorilor universale şi naţionale în 
procesul predării limbii şi literaturii materne, a georgafiei etc. 

Poziţiile şi ideile de bază ale investigaţiei date, pot fi valorificate şi 
deschid perspective reale pentru organizarea şi desfăşurarea cercetărilor 
ştiinţifico-pedagogice în domeniul pedagogiei istorice, pedagogiei, comu-
nicării inter- şi multiculturale, a colaborării în scopul optimizării studierii şi 
predării istoriei universale şi a istoriei unui stat concret, inclusiv, în direcţia 
cercetării tendinţelor şi perspectivelor predării istoriei românilor, în școlile 
din Republica Moldova şi a istoriei şi culturii poporului găgăuz în şcolile 
din Găgăuzia, Republica Moldova. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Элькуван Фахри  
Особенности изучения истории тюркских народов в школах Турции и Кыргызстана 

Диссертация на соискание ученой степени дoктора педагогических наук  
по специальности 531.03 – Историческая педагогика. Кишинэу, 2015 г. 

 
Структура работы: Введение, три главы, общие выводы и рекомендации, библиография из 220 

наименований, 4 приложений, 151 страница основного текста, 5 таблиц, 3 рисунка. 
Публикации по теме диссертации. Результаты исследования нашли отражение в 14 работах, 

опубликованных в научных журналах и материалах национальных и международных конференциях. 
Ключевые слова и выражения: история, история тюркских народов, тюркские народы, культура 

тюркских народов, система исторического образования, обмен опытом, педагогическое сотрудничество, 
универсальные ценности, историческая педагогика. 

Область исследования: история тюркских народов, общая педагогика, специальность историческая 
педагогика.  

Цель работы: выявление тенденций развития и определение научно-практических основ изучения общей 
истории тюркских народов в контексте системы исторического образования Турции и Кыргызстана.  

Задачи исследования: выявление особенностей возникновения и формирования знаний по истории 
тюркских народов; анализ изучения истории тюркских народов и определение теоретических основ с учетом 
выявления этапов развития системы исторического образования в школах Турции и Кыргызстана; раскрытие и 
описание научно-педагогической системы изучения истории тюркских народов в школах современной Турции 
и Кыргызстана; выявление возможностей использования в школах Кыргызстана опыта Турции по изучению 
истории тюркских народов; разработка научно-практических принципов и рекомендаций по изучению истории 
тюркских народов для школ Кыргызстана и Турции.  

Научная новизна и оригинальность исследования прослеживается в следующих направлениях: 1) выявлены 
особенности возникновения и формирования знаний по истории тюркских народов Турции и Кыргызстана;  
2) изучены корни и этапы развития культуры и истории тюркских народов, а также определены научно-теоретические 
основы изучения истории с учетом выявления тенденций и возможностей по обмену опытом в данной области;  
3) раскрыта и описана научно-педагогическая система по изучению истории тюркских народов в школах современной 
Турции и Кыргызстана; 4) выявлены возможности использования в школах Кыргызстана опыта Турции по изучению 
истории тюркских народов; 5) разработаны и обоснованы научно-практические принципы и рекомендации по 
изучению истории тюркских народов в школах Турции и Кыргызстана.  

Научно значимая проблема, решенная в исследовании, заключается в анализе и определении 
теоретических основ и праксиологических аспектов изучения истории тюркских народов в школах Турции и 
Кыргызстана, что позволило выявить особенности и возможности применения данного опыта Турции в 
школах Кыргызстана, в результате чего разработаны и обоснованы научно-практические принципы и 
рекомендации по изучению истории тюркских народов в школах Турции и Кыргызстана. 

Теоретическая значимость исследования состоит в определении источников возникновения и развития 
знаний по общей истории тюркских народов, а также в определении теоретических основ с учетом выявления этапов 
развития системы исторического образования в школах Турции и Кыргызстана,  что способствовало теоретическому 
обоснованию научно-практических принципов и рекомендаций по изучению истории тюркских народов. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы в Кыргызстане при разработке государственных стандартов, 
учебных программ, учебников по истории. Вместе с этим теоретические основы и научно-практические принципы 
могут быть использованы в развитии научно-методической базы по изучению и преподаванию истории тюркских 
народов в школах Кыргызстана. Это позволит углубить и обогатить возможности научно-педагогического 
сотрудничества в сфере образования Кыргызстана и Турции.  

Практическая значимость работы. Содержание диссертации может использоваться на практике и 
способствовать проведению исследовательских работ в области культурологии, педагогики, исторической педа-
гогики, а также в вопросах изучения не только истории тюркских народов в школах Кыргызстана и Турции, а и в 
освоении общих ценностей в процессе изучения таких предметов, как язык, литература, география. Результаты 
исследования, изученные материалы и выводы, сделанные в процессе их анализа, могут быть использованы в качестве 
научной основы и библиографических источников на курсах, семинарах по истории, исторической педагогике и 
методике преподавания истории для студентов, магистрантов высших учебных заведений, получающих образование 
по специальности учитель истории, а также для создания и усовершенствования программ и учебников по Истории 
гагаузского народа для Гагаузии, Республики Молдова. 

Внедрение научных результатов осуществлено в ходе изучения и обмена опытом преподавания 
истории в средних школах Турции, а также посредством научных публикациий и выступлений на 
национальных и международных конференциях. 
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ADNOTARE 
 

Ylkuvan Fahri  

Particularitățile studierii istoriei popoarelor turcice în școlile  din Turcia și Kârgâzstan,   
teza de doctor în științele pedagogice,  

specialitatea 531.03 – Pedagogie istorică. Chișinău, 2015 
 

Structura tezei include adnotarea în limbile română, rusă şi engleză, introducere, trei capitole, concluzii 
generale şi recomandări, 151 pagini text de bază, 5 tabele, 3 figuri, bibliografia include 220 titluri şi 4 anexe. 

Publicaţiile la tema tezei: 14 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate şi în culegerile materialelor 
conferinţelor naţionale şi internaţionale. 

Cuvinte-cheie: istoria, istoria popoarelor turcice, popoare turcice, cultura popoarelor turcice, sistemul instruirii 
istorice, schimb de experienţă, colaborare pedagogică, valori universale, pedagogie istorică. 

Domeniul cercetării: istoria popoarelor turcice, pedagogia generală, specialitatea pedagogiei istorică.  
Scopul cercetării constă în stabilirea tendinţelor dezvoltării şi determinarea bazelor teoretico-aplicative de 

studiere a istoriei popoarelor turcice în sistemul instruirii istorice din Turcia şi Kârgâzstan. 
Obiectivele cercetării: stabilirea particularităţilor apariţiei şi acumulării cunoştinţelor în domeniul istoriei 

popoarelor turcice; analiza şi studiul istoriei popoarelor turcice în corelaţie cu determinarea bazelor teoretice şi cu 
etapele dezvoltării sistemului instruirii istorice în şcolile din Turcia şi Kârgâzstan; examinarea şi descrierea sistemului 
ştiinţifico-pedagogic de studiere a istoriei popoarelor turcice în şcolile Turciei la etapa contemporană; determinarea 
posibilităţilor de aplicare în şcolile din Kârgâzstan a experienţei de studiere a istoriei popoarelor turcice în şcolile din 
Turcia; elaborarea principiilor şi recomandărilor ştiinţifico-practice privind studierea istoriei popoarelor turcice pentru 
şcolile din Kârgâzstan şi Turcia. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică se reflectă în următoarele poziţii: 1) au fost evidenţiate particularităţile 
apariţiei şi formării tezaurului de cunoştinţe în domeniul istoriei popoarelor turistice; 2) au fost determinate rădăcinile 
şi geneza istoriei popoarelor turcice, tendinţele şi posibilităţile schimbului de experienţă în domeniul vizat; 3) a fost 
analizat și descris sistemul instruirii istorice în şcolile din Turcia; 4) au fost stabilite condiţiile şi posibilităţile studierii 
istoriei popoarelor turcice în şcolile din Kârgâzstan; 5) au fost determinate bazele teoretice, aspectele praxiologice şi au 
fost elaborate principii şi recomandări ştiinţifico-practice privind studierea istoriei popoarelor turcice pentru şcolile din 
Turcia şi Kârgâzstan. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în cercetare rezidă în determinarea bazelor teoretice şi a aspec-
telor praxiologice de studiere a istoriei popoarelor turcice în şcolile din Turcia şi Kârgâzstan, prin stabilirea 
particularităţilor şi posibilităţilor aplicării experienţei acumulate de şcolile din Turcia, ceea ce a condus la formularea şi 
fundamentarea principiilor ştiinţifico-practice şi a recomandărilor de studiere a istoriei în ambele state. 

Semnificaţia teoretică a cercetării este susţinută de: evidenţierea şi precizarea surselor apariţiei şi dezvoltării 
tezaurului de cunoştinţe în domeniul istoriei popoarelor turcice, inclusiv, de analiza şi stabilirea tendinţelor studierii 
istoriei în şcolile din Turcia şi a posibilităţilor schimbului de experienţă între Turcia şi Kârgâzstan în domeniul vizat. 

Fundamentele teoretice şi principiile ştiinţifico-practice vor contribui la consolidarea bazei ştiinţifico-
metodologice privind studierea istoriei popoarelor turcice în şcolile din Kârgâzstan. Aspectele vizate vor asigura apro-
fundarea şi îmbogăţirea relaţiilor de colaborare ştiinţifică în domeniul pedagogiei şi învăţământului dintre Turcia şi 
Kârgâzstan. 

Valoarea aplicativă a lucrării. Conţinutul tezei şi rezultatele elucidate în lucrare pot fi valorificate în practica 
realizării activităţilor de cercetare în domeniul pedagogiei istorice; în cercetarea variatelor aspecte de studiere a istoriei 
popoarelor turcice în general, inclusiv, în procesul studierii valorilor universale prin intermediul altor discipline ca, de 
exemplu: limba şi literatura maternă, geografia. Materialele studiate şi concluziile formulate în rezultatul analizelor, 
pot fi utilizate în calitate de repere ştiinţifice, surse bibliografice în cadrul cursurilor de formare continuă, a 
seminarelor metodologice în domeniul pedagogiei istorice, metodologiei predării istoriei, destinate studenţilor şi 
masteranzilor la specialitatea profesor de istorie. De asemenea, rezultatele cercetării şi, anume, bazele teoretice şi 
aspectele praxiologice pot fi aplicate de către Centrul de cercetări şi lucrări instructiv-metodice din Găgăuzia, 
Republica Moldova, pentru completarea programelor şcolare, manualelor şi auxiliarelor didactice la istorie. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în cadrul cercetării şi a schimbului de experienţă la 
seminariile metodologice şi prin intermediul publicaţiilor ştiinţifice, a comunicărilor la conferinţele naţionale şi 
internaţionale.  
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ANNOTATION 
 

Ylkuvan Fahri 
Peculiarities of Study of the History of Turkic peoples in Turkish and Kyrgyzstan schools 

Thesis for academic degree competition for PhD on the specialty 531.03 – Historical pedagogic.  
Chișinău, 2015 

 
The work structure: introduction, tree chapter, general conclusions and recommendations, bibliography –  

220 denominations, 151 pages of main text, 5 charts, 3 pictures. 
Publications on the dissertation topic: the results of the research have found the reflection in 14 scientific 

publications.  
Key words and phrases: history, history of Turkic peoples, Turkic people, culture of Turkic peoples, system 

of historical education, exchange of experience, pedagogical collaboration, universal values, historical pedagogy. 
The area of research: history of Turkic people, general pedagogy, specialty historical pedagogy. 
The investigation goal: detection of main peculiarities of origination and formation of knowledge of history of 

Turkic people. 
The research objectives: analysis of study of history of Turkic people and determination of theoretical 

foundation taking into accounting stages of development of the system of historical education in Turkish and Kyrgyz 
schools; revelation and description of research and educational systems of learning the history of Turkic peoples in 
modern Turkish and Kyrgyz schools; revelation of possibilities to use in Kyrgyz schools the experience of Turkey in 
Turkic peoples study; elaboration of theoretical and practical principles and advice on studying the history of Turkic 
peoples for Turkish and Kyrgyz schools. 

Scientific novelty and originality of the investigation traces in the following directions: 1) the peculiarities and 
formation of knowledge in history of Turkic peoples of Turkey and Kyrgyzstan are revealed; 2) the roots and the stages of 
development of culture are studied also scientific-theoretical bases of research taking into consideration tendencies and 
possibilities for exchange of experience in this field are defined; 3) scientific-pedagogical system on the study of the history 
of Turkic peoples in modern Turkish and Kyrgyz schools is revealed and described; 4) possibilities of the usage of the 
Turkish experience of study of the history of Turkic peoples in Kyrgyz schools are revealed; 5) scientific-practical 
principles and recommendations on the study of the history of Turkic peoples in Turkish and Kyrgyz schools are elaborated 
and justified. 

The scientific problem, solved in the investigation: is the analysis and determination of theoretical basis and 
praxiological aspects of the study of the history of Turkish and Kyrgyz schools that allowed to identify features and 
possibilities of the application of the Turkish experience in Kyrgyz schools and as a result scientific-practical 
principles and recommendations on the study of Turkic peoples’ history in Turkish and Kyrgyz schools are elaborated 
and well-founded. 

The significance of the theoretical investigation is in the determination of the sources of the appearance and 
developments of knowledge on general history of Turkic peoples and also in the determination of theoretical bases 
taking into consideration the exposure of the stage of development of the system of historical education in Turkish and 
Kyrgyz schools. The analysis of the tendencies of the study of the history in Turkish schools and the exposure of 
possibilities for exchange of experience on the given problem with Kyrgyzstan promoted theoretical justification of 
scientific practical principles and recommendations on the study of history of Turkic peoples. The results of the 
conducted experiment can be used in Kyrgyzstan when elaborating government standards, educational programs, 
textbooks on history. With it theoretical bases and scientific-practical principles can stimulate the development of 
scientific-methodological basis for the study and teaching of the history of Turkic peoples in Kyrgyz schools which 
will allow to deepen and enrich the possibilities of scientific-pedagogical collaboration in the sphere of education in 
Kyrgyzstan and Turkey. 

The practical significance of the work. The content of the thesis can be used in practice and promote the 
realization of research works in the field of culturology pedagogics, and also in the problems of the study of not only 
the history of Turkic peoples in Turkish and Kyrgyz schools but also in implementation f general values in the process 
of the study of such subjects as language, literature, geography. The results of the research studied materials and 
conclusions made in the process of their analysis can be used as a scientific basis and bibliographical source at the 
courses, seminars on history, historical pedagogics and methods of teaching of history to students, postgraduates of 
higher educational establishments who get knowledge on the specialty of history teacher and also for creation and 
perfection of programs and textbooks on the history of Gagauz people for Gagauz Republic of Moldova. 

Implementation of scientific results is carried out in the process of the research and exchange of the 
experience of teaching of history in secondary schools in Turkey and also in the scientific publications and speeches at 
the national and international conferences. 
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