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ARGUMENT 
 

Volumul de față izvorăste dintr-o firească și legitimă necesitate de a aduce în 

prim plan viața și realizările unei personalități de excepție din știința și viața publică 

românească, cercetător cu vocație, creator de sistem educațional modern, intelectual cu 

har - Spriu Haret. 

Spirit inventiv, matematician talentat, intelectual cu o vastă cultură generală, 

Spiru Haret a avut contribuții originale la dezvoltarea astronomiei și a matematicii, 

perfecționând cercetările în domeniul respectiv ale lui Laplace, Louis de Langrage și 

Denis Poisson referitoare la variațiile axelor orbitelor planetare.  

A fost primul român care a obținut doctoratul în matematică la Sorbona în anul 

1878. Teza sa de doctorat a provocat o „mare uimire” prin valoarea științifică și 

originalitatea sa. După absolvirea studiilor în străinătate a revenit în țară și, timp de 22 

de ani, a fost profesor la Universitatea din București. În anul 1879 a devenit membru al 

Academiei Române, ca o binemeritată recunoaștere a operei sale științifice. 

Marile realizări științifice și didactice ale profesorului Spiru Haret au fost 

însoțite de reușite la fel de importante în plan politic și social. Începând cu anul 1883 s-a 

implicat cu pasiune și competență în activitățile de control și îndrumare a 

învățământului primar și secundar. În anul 1885 a publicat un Raport asupra stării 

școlilor în care a făcut o radiografie corectă asupra stării reale a învățământului public 

din România.  

Respectul pentru lucrul bine făcut, viziunea clară și realistă privind 

reorganizarea și restructurarea învățământului românesc, necesitatea orientării școlii 

spre nevoile concrete ale țării în domeniul economic, al vieții sociale și culturale, l-au 

impus ca un reformator cu vocație și i-au adus renumele de „omul școlii”. În perioada 

1885-1910 a îndeplint diferite responsabilități în cadrul ministerului învățământului: 

inspector general, secretar general al ministerului, ministru al Instrucțiunii Publice (31 

martie 1887-11 aprilie 1989; 14 februarie 1901-22 decembrie 1902; 12 martie 1907-24 

decembrie 1910). Chiar dacă nu a fost permanent la conducerea ministerului în perioada 

1887-1910, faptul că perioadele când a îndeplinit înalta responsabilitate au fost 

apropiate, s-a asigurat cadrul optim ca strategia coerentă și unitară de modernizare a 

învățământului românesc să fie aplicată în mod consecvent.    

Volumul de față vine într-un an aniversar și se constituie însemnul de omagiu pe 

care profesorii și învățătorii de astăzi îl aduc „ctitorului școlii românești” moderne. În 

mod firesc, textele reunite în cadrul lucrării sunt de întindere și valoare inegală, fiecare 

autor propunând spre publicare ceea ce a considerat reprezentativ pentru preocupările 

sale științifice. Tematica miscelanee este în opinia noastră doar un imbold pentru 

cititorul care va descoperi nu doar o deversitate tematică și metodologică, ci și una 

stilistică. Dorința noastră de a duce la bun sfârșit acest proiect a fost animată de sincere 

sentimente de prețuire și gratitudine față de autori, precum și de respectul și întreaga 

considerație față de cel căruia îi este închinat volumul – Profesorul Spiru Haret. 

 

Minodora Petrişor, responsabil CDI 

Colegiul „Spiru Haret”, Ploieşti. 
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TEMA I 

 

IISSTTOORRIICCUULL  ŞŞII  RREEFFOORRMMEELLEE  ŞŞCCOOLLIIII  RROOMMÂÂNNEEŞŞTTII  

DDEE  LLAA  SSPPIIRRUU  HHAARREETT  PPÂÂNNĂĂ  ÎÎNN  PPRREEZZEENNTT  
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DIMENSIUNEA AXIOLOGICĂ A ACTIVITĂŢII LUI SPIRU HARET 

Director Ambroci Victor,  

Liceul Teoretic „Spiru Haret”, Chișinău, Republica Moldova 

Spiru Haret a fost, în învăţămîntul românesc, ceea ce se numeşte omul potrivit la 

locul potrivit. Oricare ar fi domeniul activităţii noastre, acesta trebuie să pornească de la 

valorile general-umane şi naţionale, urmărind utilitatea publică a scopurilor propuse. De 

mai multe ori revin la cuvintele lui Spiru Haret şi descopăr un principiu valabil tuturor 

funcţionarilor publici: 

Dintotdeauna a fost o tovărăşie între mine şi învăţători. 

Am lucrat împreună cu dînşii de-a-valma, cu mare tragere de inimă şi în cea 

mai bună înţelegere, pentru realizarea unui scop, pe care îl credeam frumos şi de folos 

public. 

Ce presupune frumos şi de folos am încercat să definesc în comunicarea ce 

urmează. Aceste două valori primordiale m-au dus la ideea de a sintetiza activitatea 

ilustrului pedagog şi om de ştiinţă după principiul axiologic. Valorile pentru care a 

militat sunt mai multe, am ales 6 din ele pe care le-am considerat esenţiale: 

 Copilul, sau generaţia tînără; 

 Viaţa şi securitatea, sănătatea fizică şi mintală; 

 Dragostea de Patrie; 

 Cartea, setea de cunoaştere; 

 Adevărul şi legea; 

 Nu în ultimul rînd, munca. 

Despre ele voi vorbi în cele ce urmează. 

Ca şi pedagog, am plasat pe prim-plan Copilul, cel care reprezintă viitorul ţării, 

dar şi rezultatul muncii noastre. În acest sens Spiru Haret înţelege un adevăr 

indiscutabil: fără şcoală, o societate este condamnată la umilinţă. Îl preocupă 

deschiderea şcolilor, în special a celor rurale. Două luni după venirea sa în fruntea 

ministerului îi sunt suficiente pentru a dechide 542 săli de clasă la sate. Din ordinul lui 

Haret se face, în 1899, primul recensămînt al copiilor de vîrstă şcolară. În 1896 

înfiinţează Casa Şcoalelor destinată să administreze construcţia de şcoli, înzestrarea 

lor cu material didactic, pregătirea cadrelor didactice, asigurarea bibliotecilor, oferirea 

burselor de studii pentru copiii săraci, tipărirea şi popularizarea literaturii. Aria largă a 

activităţilor sale cuprinde întreg teritoriul ţării, toţi elevii şi studenţii, cadrele didactice, 

oamenii de cultură, de artă şi de ştiinţă. El şi-a dat seama că rezervorul imens de valori 

este omul şi că acesta are nevoie de pregătire intelectuală. A creat instituţii, le-a 

organizat, le-a controlat şi le-a orientat, a descoperit şi stimulat personalităţi apte pentru 

a le conduce. 

Spiru Haret urmăreşte instruirea tinerei generaţii fără a pune în pericol viaţa şi 

sănătatea acesteia. Ţine cont de alimentaţia, cazarea elevilor şi studenţilor, menţionînd: 

La noi, unde şcolile rurale sunt la 3, 4 sau 5 km de locuinţa copiilor, e o 

adevărată barbarie a se vedea iarna, prin lapoviţă, zăpezi şi noroaie, venind copii de 7-

8 ani pînă la şcoală şi stînd ziua întreagă nemîncaţi, sau mîncînd numai o bucăţică de 

mămăligă rece. 

Circulara din 1898 conţine, printre altele şi înfiinţarea de cantine şcolare, 

internate, facilităţi de transport cu „carul” pentru copiii care locuiesc la distanţe mari 
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de şcoală. Mai mult, insistă la prezenţa şi calitatea orelor de educaţie fizică în şcoală 

şi propune organizarea jocurilor şi competiţiilor de oină.  

În 1901, construieşte la Focşani, un orfelinat cu o secţie specială pentru orbi. 

Tot ceea ce face este orientat spre ridicarea din întuneric a poporului şi oferirea 

unei posibilităţi de viaţă mai bună. E greu să găseşti un om care şi-ar fi iubit Patria mai 

mult ca Spiru Haret. Refuzînd oferta de a profesa la Sorbona, acesta spune: „Prefer să 

mă duc într-un post mărunt în ţara mea, spre a mă achita de datoria morală pe care o 

am faţă de ţară, decît să rămîn într-o situaţie aşa de avantajoasă”. Dă o mare 

importanţă educaţiei civice şi patriotice, susţine publicarea literaturii naţionale şi 

despre ţinutul natal, organizează inventarul monumentelor publice şi istorice din 

România, încurajează excursiile cu elevii pentru cunoaşterea ţinutului, prevede 

restaurarea de mănăstiri şi biserici. Hotărăşte organizarea unor serbări patriotice 

obligatorii, dispune editarea unei culegeri de folclor din întreaga ţară. În 1898 oferă 

lui George Enescu un premiu pentru orchestrarea imnului naţional român. 

Emoţionantă este adresarea lui Haret către învăţători cu îndemnul de a aduna obiecte 

pentru deschiderea unui Muzeu de artă naţională, motivînd: „numai în lucrurile 

rămase din vremurile vechi se vede adevăratul şi curatul gust românesc nestricat”.  

Cartea rămîne preocuparea de bază a ministrului român, dovadă fiind cele circa 

1.000 de biblioteci rurale pe care le înfiinţează. Nu se îndoieşte nimeni de adevărul 

spuselor lui Haret: 

La ţară, una din principalele cauze ale întunericului intelectual este lipsa 

mijloacelor de a întreţine cultura căpătată în şcoală. Un muzician care nu cîntă îşi 

pierde arta, un meseriaş care nu lucrează îşi uită meseria, la fel şi un copil care nu 

citeşte, uită ce-a învăţat la şcoală. Iar în sate poţi umbla din casă în casă o zi întreagă 

şi nu vei găsi o foaie scrisă sau tipărită. 

- Încurajează activitatea scriitorilor vremii, adunîndu-i în jurul său pe I. 

Slavici, I. L. Caragiale, G. Coşbuc, Al. Vlăhuţă, Şt. O. Iosif, I. Agârbiceanu, M. 

Sadoveanu şi alţii; 

- Întemeiază, împreună cu alţi cîţiva prieteni, Societatea Steaua şi dă viaţă 

colecţiei „Biblioteca populară”, antrenînd scriitorii cunoscuţi; 

- Îi cere lui G. Coşbuc să scrie: „2-3 strofe într-o limbă curat populară pentru 

a pune pe muzică şi a face un imn tuturor şcolarilor”, în rezultat apare imnul şcolar 

„Sus inima”; 
- Continuă opera de reformare a teatrului românesc; 

- Aprobă subvenţia de 5.000 de lei pentru culegerea de documente istorice 

şi publicarea colecţiunii Hurmuzachi; 

- Încurajează spiritual şi financiar talentele româneşti: George Enescu, 

Gavriil Muzicescu, Nicolae Grigorescu; 

- Organizează primul matineu teatral, cu piesa „O scrisoare pierdută”; 

- Hotărăşte să fie folosit un abecedar unic şi o singură carte de citire 

obligatorie; 

- Oficializează programa comună de geografie pentru şcolile române; 

- Insistă asupra publicaţiilor. Astfel apare revista tip magazin „Vatra”, 

revista pedagogică „Convorbiri didactice”, prima revistă de matematici „Gazeta 

matematică”, „Revista generală a învăţămîntului” al cărei director este, reanimează 

revista „Şezătoarea” , publicaţia şcolară „Vlăstarul”,   

- Promovează şezătorile săteşti, cercurile culturale şi conferinţele 

organizate de către profesori, preoţi, medici, primari, inspectori comunali; 
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- Înfiinţează Societatea Astronomică Română; 

- Introduce cursurile de perfecţionare pentru profesori; 

- Dispune traducerea studiilor pedagogice străine: „Am descoperit recent o 

enciclopedie pedagogică de Rein şi mi-ar părea nespus de rău să-i lipsim pe învăţătorii 

noştri de posibilitatea de a o cunoaşte. Mi-am dat silinţa la traducerea ei şi acum se 

află în curs de publicare”; 

Tot ce a făcut Spiru Haret se află sub semnul adevărului. Respectarea legilor este 

un principiu de bază necesar şcolii româneşti în parte şi societăţii în general. 

Sarcina unui Ministru al şcoalelor este grea şi plină de răspundere. Ministrul 

trebuie să fie executorul, păzitorul, servitorul legii şi niciunul din paşii săi nu trebuie să 

iasă din calea dreptăţii şi a legalităţii. Silinţele sale să fie spre încurajarea binelui, spre 

înfrînarea şi pedepsirea răului. Iar cei nesăturaţi şi cu mîna întinsă nu merită nicio 

cruţare. Trebuie odată să se ştie că în ţara aceasta oamenii cinstiţi sunt cei mai tari. 

A muncit cu abnegaţie şi dăruire, îndemnîndu-i şi pe alţii să-l urmeze. Le-a cerut 

învăţătorilor să nu se limiteze doar la activitatea de la clasă, punînd pe umerii lor 

întreaga viaţă intelectuală şi culturală a societăţii.  

Monumentale devin spusele: „Fiţi harnici, oneşti, devotaţi binelui public şi mai 

presus de toate iubiţi-vă sfînta patrie. A munci pentru dînsa, a-i închina munca, 

inteligenţa şi inima, trebuie să fie regula vieţii voastre”. 

Prin insistenţa lui Haret sunt introduse în şcoli disciplinele praxiologice, sunt 

deschise şcoli cu aplicaţii practice: la Focşani şi Drăgăşani de viticultură, s-a introdus 

învăţămîntul practic agricol în şcolile normale, iar cei mai buni absolvenţi primesc 

subvenţii pentru deschiderea atelierelor personale. Tot în scopul educaţiei prin muncă, 

dispune organizarea, în luna martie, a serbării „Sădirea pomilor”. În 1903, la 

Bucureşti, are loc inaugurarea primei expoziţii de lucrări şi produse ale şcolilor de 

meserii din ţară.  

 

Am putea vorbi la nesfîrşit despre activitatea lui Spiru Haret, nu e suficientă 

nicio enciclopedie, dar sunt sigur că toate comunicările de astăzi vor vărsa lumină 

asupra ilustrei personalităţi. Intenţia mea a fost să amintesc tutror că o activitate şcolară 

şi publică, în general, nu poate ocoli valorile. Dimensiunea axiologică trebuie să rămînă 

în capul listei.  

Ca urmaşi ai lui Spiru Haret e important să nu uităm acest lucru. Căci avem 

drept călăuză testamentul: „Dacă, atunci cînd voi închide ochii, voi vedea că sămînţa 

aceasta nu s-a pierdut, voi putea zice că nu am trăit degeaba.”  
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SPIRU HARET - PERSONALITATE REFORMATOARE A SOCIETĂŢII 

ROMÂNEŞTI 

Profesor Coroamă Georgiana Mădălina  

Școala Gimnazială nr. 39, Nicolae Tonitza, Constanța 

Fenomenele şi evenimentele novatoare ce țineau de iluminismul european au 

cuprins, începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea şi teritoriul românesc, printr-un 

proces de modernizare care s-a manifestat în toate domeniile vieţii sociale. În acest 

context de mare deschidere culturală și socială, Spiru Haret vedea educația ca fiind o 

necesitate nu numai pentru elevi, ci și pentru adulți, în evoluția firească a societății și a 

culturii umane, fiind deci primul pedagog care a discutat conceptul de educație pe tot 

parcursul vieții. Imperativele momentului cereau cuprinderea, fără discriminare, a 

tuturor copiilor în învăţământul primar, eliminarea analfabetismului în rândul populaţiei 

pentru emanciparea socială, civică şi profesională a acesteia, în condiţiile în care 

neştiinţa de carte reprezenta, alături de sărăcie şi igienă precară, un element retrograd în 

calea progresului societăţii româneşti. 

La sfârşitul secolului XVIII, învăţământul românesc, bazându-se pe acumulărilor 

anterioare, demarate de Mihail Kogălniceanu, era apt să inițieze un important proces de 

dezvoltare şi modernizare. Totuşi, în continuare, accesul la educaţie rămânea îngrădit, în 

special pentru tinerii aparţinând categoriilor modeste ale populaţiei, în special din lumea 

satelor. Scopurile specifice propuse, respectiv accesul la educaţie prin şcolarizarea 

masivă a populaţiei tinere, lichidarea analfabetismului şi pregătirea corespunzătoare 

pentru muncă şi viaţă au fost țintele către care și-a îndreptat atenția marele reformator. 

O astfel de populaţie cu acces limitat la școlarizare nu ar fi putut acoperi necesităţile de 

forţă de muncă calificată, atât în administraţia de stat, cât şi în sfera serviciilor publice, a 

industriilor, a meşteşugurilor şi a comerţului, domenii ale vieţii economice a căror 

expansiune accelerată era așteptată.  

Cauzele faptului că un număr mic de copii de vârstă şcolară nu erau totuși 

cuprinşi în procesul de învăţământ, în acei ani, erau cauzat, printre altele, şi de spațiile 

de învățare mici ca dimensiuni, incapabile de a-i cuprinde pe toţi copiii de vârstă 

şcolară, mai ales în mediul rural, de lipsa de cadre didactice calificate, în special în 

cătune și sate. Unele localităţi erau lipsite total de clădiri şcolare sau beneficiau de 

locații vechi şi improprii. În plus, sărăcia extremă în care trăia majoritatea familiilor 

ţărăneşti, încuraja în mod deosebit absenteismul şcolar. 

Conform unor estimări, în anul 1899, în România, 84% din populaţia rurală era 

analfabetă (aproximativ 80% din totalul populaţie). 

Spiru Haret nu vedea altă soluție pentru îndreptare decât o reformă generală a 

învațamântului de toate gradele. El scria în această privință: „a lăsa să mai dureze 

această stare de lucruri ar însemna a ucide învățământul cu totul. O îndreptare urgentă 

este indispensabilă”
1
. 

Unul dintre meritele cele mai mari ale lui Spiru Haret este acela că la înfăptuirea 

reformelor sale școlare a luat în considerare legislațiile anterioare și, printr-o analiză 

profundă, a știut să valorifice pe o treaptă superioară tot ceea ce aprecia el că ar putea 

contribui la îmbunătățirea sistemului educațional românesc de la acea vreme. În opera 

legislativă a lui Haret, se resimte influența ideilor marelui pedagog Pestalozzi, mai ales 

                                                 
1
 Bâldescu, Emil - Spiru Haret în știință, filologie, politică, pedagogie, învățământ, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 1972; 
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că tocmai în timpul lui Spiru Haret au fost traduse și tipărite mai multe studii din 

operele importante ale acestuia. De asemenea, Spiru Haret are meritul incontestabil că 

în realizarea planului său de reforme şcolare s-a consultat cu un număr mare de 

colaboratori atât din cadrul ministerului pe care-l conducea, cât, mai ales, cu numeroase 

cadre didactice din întreaga țară, cu specialiști în toate domeniile, pentru că deja existau 

instituții de învățământ superior care aveau specializări legate de științe. 

Legile date de Spiru Haret, în 1889, pentru învăţământul secundar şi universitar 

şi respectiv, în 1899, pentru învăţământul profesional, au rămas în vigoare până în 

perioada interbelică. Sub conducearea sa, reţeaua şcolilor secundare şi speciale 

cuprindea, în anul şcolar 1898–1899, un număr de şaisprezece licee clasice, 

douăsprezece licee şi gimnazii moderne, şaptesprezece gimnazii clasice, şase seminarii 

teologice, şase şcoli normale de institutori şi învăţători, patru şcoli normale de 

institutoare şi învăţătoare, treisprezece şcoli profesionale de fete, două conservatoare, 

două şcoli de arte frumoase şi o şcoală politehnică, adică un total de 70 de astfel de 

instituţii.  

Dezvoltarea învățământului primar din România în primul deceniu al secolului 

XX s-a datorat mai ales activității lui Spiru Haret, care în perioada 1897-1910, în trei 

etape, a condus Ministerul Instrucțiunii Publice de la acea vreme. Potrivit unui bilanț, 

realizat în anul 1910 de un institutor, în timpul celor trei ministeriate ale lui Spiru Haret, 

în țară s-au înființat 1.063 de școli rurale, s-au ridicat 1.931 localuri școlare și s-au creat 

2.639 posturi de învățători. În această perioada numărul elevilor și al învățătorilor din 

România s-a dublat, iar numărul știutorilor de carte a crescut cu 17 procente. Potrivit 

recensămintelor oficiale, ponderea populației alfabetizate din România a crescut de la 

22% în 1899 la 39,3% în 1912, adică s-a mărit cu 17,3% .  

G. G. Antonescu îl considera pe Spiru Haret un „reformator pedagog”, adică 

unul dintre „acei oameni care consideră că prin educație pot să declanșeze cele mai 

importante reforme în viața socială și care, cu această bună intenție, caută să se 

informeze și să ajungă la anumite principii, pe care să-și poată baza reformele lor”
2
. 

Analizând efortul său legislativ și activitatea sa ca ministru, G. G. Antonescu distinge 

următoarele principii ale politicii școlare a lui Haret:  

- principiul democratic;  

-al educației individualiste (al respectării particularităților de vârstă și 

individuale);  

- principiul activismului și  

- principiul naționalist, deoarece în cadrul educației, el acorda primul loc 

educației patriotice a elevilor și a cetățenilor țării. 

Perioada ministeriatelor haretiene a fost o etapă importantă în care s-au 

consolidat bazele pentru o educaţie profesională şi civică modernă, în raport cu 

standardele europene ale momentului. În jurul anului 1900, România se afla deja pe o 

direcţie ascendentă, în ceea ce priveşte evoluţia generală a învăţământului, pentru că în 

România s-au înţeles, încă de la începutul secolului al XIX-lea, semnificaţia şi 

importanţa învăţământului public în demararea marelui proiect de modernizare şi, de 

aceea, în cursul aceluiaşi secol s-a acţionat suficient de coerent în această direcţie. 

Astfel în ciuda unor minusuri, politicile corespunzătoare de acces la educaţie pentru 

întreaga populaţie şcolară începeau să înregistreze unele rezultate încurajatoare.  

                                                 
2
 Bâldescu, Emil - Spiru Haret în știință, filologie, politică, pedagogie, învățământ, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 1972; 
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Titu Maiorescu spunea cu privire la expunerea de motive a legii lui Spiru Haret 

din anul 1898: „O prudentă modificare parțială a legii existente și experimentată, este 

preferabilă unei creațiuni cu desăvârșire nouă”, idee ce sublinia, de altfel, și teoria 

formelor fără fond. 

Spiru Haret scria: „Căutăm a face ca învățământul nostru să devină un 

învațamânt național, de vreme ce ne silim a-l face să se potrivească țării noastre, în loc 

de a ne mulțumi să-l luăm făcut gata, într-un timp și în niște condiții care nu mai sunt 

ale noastre (...). Scopul învățământului însă nu este numai instruirea, ci și educația 

tinerimii și această a doua parte este mai importantă și mai grea de realizat decât cea 

dintâi”
3
, dorind să realizeze o dezvoltare multilaterală a elevilor, pe toate planurile: 

intelectual, moral, fizic și estetic, înțelegând rolul masiv pe care educația îl are în 

dezvoltarea sănătoasă a societății. 

Prin eforturile sale, Spiru Haret s-a dovedit nu doar un luminat, un Om Perfect 

inspirat din teoria Luminilor, dar, în primul rând, un mare român, un patriot care a pus 

în slujba țării sale toată inteligența, bunătatea, știința de carte și mai ales, sufletul său. 
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SPIRU HARET 

Profesor Ciobanu Cati, Profesor Saghin Marioara 

Liceul Tehnologic „Nicolae Istrățoiu” Deleni 

Personalitate însemnată, Spiru Haret și-a lăsat o puternică amprentă asupra 

domeniilor în care a activat. A militat pentru democrație, pentru modernizarea societății 

românești, plecând de la premisa că un astfel de țel nu poate fi atins decât reorganizând 

și restructurând întregul sistem de învățământ. Prin urmare modernizarea societății 

românești își află rădăcinile în cea a modernizării învățământului, căci, spune Spiru 

Haret, „Cel dintâi act al oricărei acțiuni naționale este tărâmul școlar”. Acesta este 

principiul de bază de la care pleacă Spiru Haret, numit și „omul școlii”. Pe fundalul 

legilor educaționale care vizau adaptarea la epoca modernă a întregii societăți, se 

angrenează evoluția tuturor celorlalte domenii: cultural, politic, economic, ce formează 

o societate modernă, în permanentă evoluție .
 

Reprezentant al Partidului Liberal, Spiru Haret disociază politica de 

politicianism. Dacă în politicianism va vedea „o adevărată crimă socială”, politica o va 

considera responsabilă de dezvoltarea țării. În timp ce Titu Maiorescu și Take Ionescu îl 

acuză de introducerea politicii în educație, Spiru Haret dă următoarea replică: 

„Învățământul nu numai că are dreptul, dar e dator să facă politică”
1
.  

Progresul social este mobilul întregii activități a lui Spiru Haret, care își canaliza 

preocupările pentru a promova democrația în România. „Într-o vreme când pronunțarea 

cuvântului democrație stârnea fiori de spaimă, Spiru Haret pune în practică, încet dar 

sigur, principiile ei ”
2
.  

Spiru Haret conștientizează aportul pe care cadrele didactice rurale îl puteau 

aduce în ameliorarea condiției țărănimii, școala având o însemnătate deosebită: „corpul 

didactic este cel mai numeros, membrii lui sunt răspândiți pe toată întinderea țării, până 

la unghiurile cele mai ascunse și îndepărtate. Întocmai ca rădăcinile uni arbore puternic, 

corpul didactic își întinde ramificațiile peste tot, pătrunzând în toate păturile națiunii și 

confruntându-se cu dânsele și acest neprețuit avantagiu singur îl are”
3
.  

Spiru Haret este un deschizător de drumuri în sistemul educațional românesc. 

Domeniul de activitate politică al acestei personalități complexe se intersectează cu cel 

cultural, în care activitatea extrașcolară lui Spiru Haret este deosebit de complexă.  

Spiru Haret cerea cadrelor didactice să pună bazele unor cursuri pentru adulți 

neștiutori de carte. Tot lui îi revine meritul de a fi înființat „Asociația Universității 

Populare”, în București, 1911. O importanță deosebită o are și înființarea cercurilor 

culturale atât în mediul rural cât și cel urban, printre organizatorii acestor conferințe 

publice, cu teme diverse, numărându-se personalități marcante dintre care enumerăm: 

G. Coșbuc, Al. Vlahuță, M. Sadoveanu, Șt. O. Iosif. Un alt merit care îi revine lui Spiru 

Haret este acela de a fi îndrumătorul și inițiatorul ligii antialcoolice, înființată în 1987, 

de a îndemna înființarea bibliotecilor populare, reorganizarea șezătorilor și serbărilor 

școlare, acordându-se un rol deosebit teatrului rural, înființând în acest scop revista 

„Albina” și societatea „Stema”. Personalitatea complexă a lui Spiru Haret 

înmănunchează calitățile de om de știință, de om politic și de pedagog. Strălucit 

                                                 
1
 Operele lui Spiru Haret, vol. IX, pag. 8 

2
 Orghidan, Eugen - Spiru Haret, reformator al învățământului românesc, Editura Media Publishing, 

București, 1994, pag. 43. 
3
 Idem, pag. 45 
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profesor de matematică, autor de de manuale, Spiru Haret nu a studiat pedagogia în 

universitate, dar și-a dezvoltat propria pedagogie, ale cărei principii „au corespuns 

imperativelor pedagogiei moderne, s-au corelat cu realitățile, cu condițiile concrete din 

învățământul nostru și tocmai în acestea putem spune, au stat forța și durabilitatea 

acțiunilor sale”
4
. Spiru Haret deși a preluat din experiența lui Pestalozzi, nu poate fi 

considerat imitatorul acestuia, întrucât principiile haretiene își trag seva din realitățile 

societății românești de la sfârșitul secolului al XX lea, însă este un continuator la un 

nivel superior al ideilor și măsurilor preșcolare a reformatorilor Dinicu și Iordache 

Golescu, Gh. Lazăr, Gh. Asachi, Petrache Poenaru, C. Costea-Foru, etc. 

Așezarea lui Spiru Haret în fruntea precursorilor științei conducerii 

învățământului se datorează principiilor pe care se bazează legile învățământului, cel 

mai important fiind caracterul național al acestuia. Spiru Haret a pledat împotriva 

preluări unor principii educative gata elaborate, favorizând aplicarea acelor obiective 

educaționale care corespundeau realităților societății, nevoilor sale de dezvoltare. 

Caracterul național al învățământului a conferit o importanță specială limbii materne, 

istoriei și geografiei. Caracterul patriotic al învățământului este reliefat și în următoarea 

afirmație a lui Spiru Haret „Scopul învățământului nu este numai instrucțiunea ei și 

educațiunea tinerimei și aceasta a doua parte este mai importantă și mai greu de realizat 

decât cea dintâi”
5
. 

În scopul modernizării învățământului, alături de principiul educației patriotice, 

Spiru Haret a impus o serie de principii a căror finalitate viza dreptul la cultură a tuturor 

categoriilor sociale. „Așezarea învățământului nostru pe o bază democratică” avea ca 

scop „să apropie școala de popor - spunea Haret - să o facem să fie iubită și respectată, 

să fie centrul de unde să pornească curentele cele mai bune și sănătoase pentru înălțarea 

și întărirea neamului”
6
  

Un alt principiu urărit, acela al „realizării unui învățământ unitar, armonios de la 

cel primar până la cel universitar”, impunea învățământul ca o unitate a tuturor tipurilor 

de școli. „Asigurarea unui caracter realist practic, corelarea mai organică a școlii cu 

necesități stringente de dezvoltare a economiei țării” reprezintă o altă trăsătură esențială 

a politicii școlare haretiene, alături de alte două principii: cel al activizării elevului și cel 

al respectării individualis-mului. 

Un alt principiu de o deosebită importanță și actualitate îl reprezintă necesitatea 

ridicării calității pregătirii educatorului, dar și stabilitatea corpului didactic. Consecințe 

pozitive a avut principiul care a vizat atragerea în sfera interesului școlii a 

personalităților de seamă ale vremii și a principalelor instituții care au legătură cu școala 

sau care o pot sprijini. În rândul acestor personalități atrase de Spiru Haret se remarcă 

G. Coșbuc, Al. Vlahuță, M. Sadoveanu, Șt.O. Iosif, O. Goga, P. Dulfu, Al. Macedonski, 

Gavril Muzicescu, D.G. Chiriac, Aurel Vlaicu, C. Rusu, G. Enescu, etc. 

De la principiul educației de masă sau al activității extrașcolare s-a creat 

generația de dascăli reprezentativi în istoria culturii românești, generația învățământului 

haretiat. Spiru Haret a pus bazele învățământului modern românesc, a școlii românești și 

a dorit dezvoltarea acesteia, cum chiar el o spunea „… ca și soldatul care moare ca să 

asigure o victorie pe care el nu o va vedea și de al cărui triumf nu se va bucura, tot așa și 

noi trebuie să ne devotăm pentru o stare de lucru din care nu vom vedea decât începutul, 

                                                 
4
 Orghidan, Eugen – Op. cit. pag. 45 

5
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dar care nu se va desărvăși decât cu încetul pentru urmașii noștri” (Operele lui Spiru 

Haret, vol II, pag. 18) 

Reforma învățământului pe care a înfăptuit-o Spiru Haret a pornit de la cerințele 

de ordin economic și social, vizând în permanență realitatea. Spiru Haret vizează 

problema obligativității și gratuității învățământului, semnalează pericolul dispariției 

acestui drept cauzat de absența clădirilor școlare, a cadrelor didactice calificate, starea 

precară și ignoranța țărănimii reflectată și asupra copiilor. Pentru a facilita accesul la un 

învățământ gratuit, dar obligatoriu, Spiru Haret înființează cantinele școlare și fondul de 

ajutoare pentru copii săraci, modifică orarul astfel încât copiii să-și poate ajuta părinții, 

fără a-și neglija școala, va da dispoziție pentru construirea școlilor rurale, prevede 

introducerea examenelor de absolvire, va conferi învățământului o orientare spre 

activitățile practice. Prin decizia din 24 mai 1901 s-a stabilit pentru toate școlile din țară 

un singur abecedar și o carte școlară, în anul 1908 revenindu-se asupra deciziei fixând 

realizarea a două tipuri de abecedare, unul pentru mediul urban și unul pentrul mediul 

rural. Necesitatea reformei învățământului secundar din anul 1899 și importanța ei se 

desprinde din proprie declarație a lui Spiru Haret din „Raportul la lege asupra activității 

Ministrului de Instrucție” din 1903: „În ceea ce privește învățământul secundar din 1898 

se deosebeste de cea din 1864 în mai multe puncte esențiale: organizarea liceelor și 

gimnaziilor, egalizarea condițiilor învățământului rural cu a celui clasic, organizația 

învățământului secundar al fetelor, recrutarea și disciplina corpului didactic sunt cele 

mai însemnate”
7
. 

Latura cea mai semnificativă a legii a fost înlocuirea învățământului clasic, în 

care nu se ținea cont de realitatea economică și culturală, de un învățământ în care rolul 

predominant îl ocupau științele. Aspectul esențial al legii l-a reprezentat prelungirea 

duratei învățământului secundar de la 7 la 8 ani și împărțirea lui în 2 cicluri: cel inferior 

(gimnaziu) de 4 ani care forma treapta inferioară a liceului și având o programă cu 

caracter practic și cel superior (liceu).  

Legile din 1898 și 1899 având ca obiect învățământul profesional ca parte 

integrantă a activităţii de ministru al învățământului a lui Spiru Haret au impregnant 

școlii românești o viziune nouă, pricepută ca un factor de cultură națională, de educare a 

poporului, racordat la dinamica evoluției omenirii. Schimbările, adaptările, 

transformările de mai târziu din domeniul educației, s-au aflat mai mult sau mai puțin, 

direct sau indirect, sub incidența concepțiilor și a ideilor unui singur om: Spiru Haret. 

Intervalul în care fusese ministrul cultelor și instrucțiuni publice 1897-1899; 1901-1904 

și 1907 după proclamarea independenței de stat a României în 1877, a fost marcat de 

tendința generală „a racordării sistematice a tuturor instituțiilor și funcțiilor acestora la 

noul curs al istoriei naționale în context european”
8
.  

Învățământului românesc se înscrie pe același drum al modernizării. Deși în anul 

1886, Dumitru Sturdza prezenta un proiect de lege ce viza educația, în anul 1893, Take 

Ionescu propune o altă lege a învățământului ce viza obligațiile statului față de scoală 

precum şi o pregătire mai riguroasă a cadrelor didactice. În anul 1896 Petru Poni 

prezintă o altă lege menită să radieze diferențele dintre învățământului urban și cel rural, 

prin introducerea unor programe unice a școlii instituirea grădinițelor de copii în mediul 

rural, de cursuri pentru adulți. În 1897 totuși Spiru Haret înaintează Parlamentului o 

expunere în care își prezintă motivele „reorganizării și restructurării învățământului 

                                                 
7
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8
 Bondrea, Aurelian C. - Perenitatea unei moșteniri, 100 de ani de la adaptarea Legii Spiru Haret 
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secundar și superior prin necesitatea orientării școlii spre nevoile concrete ale țării în 

domeniul economic și vieții sociale, al culturii și studiului”
9
.  

C. Dumitrescu – Iași, unul din colaboratorii, raportorul în Parlament al Legii 

Spiru Haret, afirma „proiectul de lege prezentat Camerei de către actualul guvern este o 

lucrare rezumată pe un șir bogat de informații; el se prezintă ca o sinteză a tendințelor 

de reformă cuprinse în diverse încercări făcute până astazi în țară de către diferiți 

oameni politici și oameni de școală. Ca atare, acest proiect este menit să satisfacă 

trebuințele învățământului secundar și superior, potrivit cerințelor culturii moderne și 

nevoilor reale ale țării”
10

. Personalitate multilaterală prin pluriperspectivul domeniilor 

abordate s-a afirmat în toate funcțiile și pozițiile sociale ocupate: de ministru al 

învățământului, de reformator al acestuia, de însemnat democrat, de apărător al 

țărănimii, de pedagog și de om de știință. Spiru Haret se declara colaboratorul 

învățătorilor, niciodată șeful acestora. Învățătorul, în conceptul lui Spiru Haret trebuia să 

dețină câteva virtuți: „harnic, modest, devotat și muncitor priceput, muncitor pentru 

îndreptarea spre bine a țării noastre”
11

. Vedea în cadrele didactice o armată puternică 

împotriva ignoranței. Spiru Haret susține revistele Convorbiri didactice, Învățământul 

primar, noua revistă pedagogică, Școala română care au avut un rol însemnat în 

instruirea cadrelor didactice. În 1904 va pune bazele Școlii superioare de arhitectură, în 

acel an va înființa comisia monumentelor istorice. Pe 20 februarie va întemeia Comisia 

istorică a României care urma să publice ediții de cronici, de documente interne, de 

cronici străine în legatură cu țările române, documente literare vechi. 

Atunci când Constantin Brâncuși a fost rugat să realizeze o machetă pentru 

statuia lui Spiru Haret, sculptorul a prezentat o fântână, în concepția artistului așa exista 

Spiru Haret: o fântână „un izvor de apă vie”, un simbol al cunoașterii perpetue, pe care 

poporul român a moștenit-o de la Spiru Haret, devenit, în conștiința noastră, un reper 

asupra evoluției și modernizării societății românești. 
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SPIRU HARET ŞI ŞCOALA ROMÂNEASCĂ 

Profesor Jeroaea Carmen  

Casa Corpului Didactic „Spiru Haret”, Iaşi 

SPIRU HARET (1851 – 1912)        

 
 

Născut la Iaşi, în 1851, mort în 1912, la Bucureşti, pe 

când România căuta să joace un rol de arbitru în noua 

criză orientală, Spiru Haret a traversat o epocă dintre cele 

mai demne de interes pentru istoria şi cultura naţională. 

Stagiul de profesor la Şcoala normală a Societăţii pentru 

învăţătura poporului român, membru corespondent al 

Academiei, inspector general al şcolilor în 1883, apoi 

secretar general la ministerul de resort, în 1885, iar în 

cele din urmă ministru (cu unele sincope) din 1897 până 

în 1910, ani în care a gestionat reforma educaţiei la orice 

nivel, l-a situat printre cele mai de seamă personalităţi ale 

epocii.

Iniţiativele lui Haret de revigorare economică şi culturală a satului s-au bucurat 

de succes în primii ani ai secolului, în pofida crizei persistente şi a convulsiilor din 

mediul rural. Esenţial era, în viziunea sa, apostolatul în slujba lumii rurale, folosirea 

corpului didactic pentru a se obţine progrese în orice domeniu. Marele său merit este de 

„a fi introdus în societatea românească – cu autoritate şi dezinteres personal – instituţii 

de un tip nou, participativ şi un alt tip de acţiuni cu caracter obştesc, solidarist şi 

acţional”. El era convins că învăţământul joacă un rol de regulator social şi de remediu 

la numeroasele carenţe, plasându-l în miezul preocupărilor de reformă, de remodelare 

„ştiinţifică” a statului. Ca şi altor intelectuali din epocă, îi repugna diletantismul în 

politică, improvizaţia legislativă, căutând să pună la temelia reformelor un sistem 

coerent de gândire, definit apoi ca o „mecanică socială”, în acord cu tendinţele timpului 

său. Într-un anume sens, Haret a fost, la timpul său şi a rămas un reper de neocolit în 

evoluţia învăţământului, legat mai cu seamă de sfera educaţională, însă definitoriu şi 

pentru lumea românească modernă în ansamblu. El a însemnat nu numai legislaţie şi 

organizare şcolară, într-o epocă de mari convulsii, ci şi soluţii de redresare a satului 

românesc. 

Despre Spiru Haret se spune că este omul şcolii, ctitorul şcolii româneşti, dar, în 

realitate a fost şi un reformator al societăţii româneşti. El a considerat că o societate 

predominant agrară şi ţărănească trebuie modernizată din interiorul ei de către instituţii 

adecvate. Una dintre aceste instituţii este şcoala, concepută de Haret ca mijloc 

fundamental al unor transformări în mediul ţărănesc. Reforma şcolii avea loc într-o 

societate în care, după recensământul general al populaţiei din anul 1899, procentul total 

al analfabeţilor era de 78%, iar în mediul rural se ridica la 84% din populaţie. Acesta a 

fost rezultatul, după 35 de ani, de funcţionare a şcolii în virtutea instituirii 

învăţământului primar obligatoriu de către legea instrucţiunii din 1864. Chestiunea 

principală era asigurarea unei orientări realist-pragmatice în educaţie şi instrucţie, 

depăşirea condiţiei şcolii de instituţie care pregătea tinerii numai pentru profesii 

bugetofore. 

În calitate de inspector general, s-a ocupat de cunoaşterea stării reale din şcoală, 

prin o varietate de modalităţi: vizite la şcolile din ţară, inspectarea activităţii corpului 

didactic, elaborarea de rapoarte despre problemele învăţământului. Când a ajuns 
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ministrul Instrucţiunii, în 1897, Haret avea deja programul de reformă elaborat încă din 

anul 1884. În cei doi ani de ministeriat el pune în aplicare ideile gândite de-a lungul 

timpului ca specialist acreditat în domeniul învăţământului. Trece prin parlament două 

legi fundamentale: a învăţământului secundar şi superior (1898) şi a învăţământului 

profesional (1899). În acelaşi răstimp s-a adoptat programa şcolilor secundare, s-au 

elaborat regulamentele pentru toate treptele din sistemul de învăţământ, au fost înfiinţate 

şcolile de adulţi, grădiniţele şcolare, cantinele şcolare, a apărut revista „Albina", a fost 

instituită medalia „Răsplata muncii” pentru învăţământul primar. Primul său ministeriat 

ia sfârşit la 11 aprilie 1899 odată cu demisia guvernului liberal prezidat de Dimitrie A. 

Sturdza. 

După revenirea, în 14 februarie 1901, la conducerea Ministerului Instrucţiunii 

Publice şi Cultelor, Haret a trebuit să repună în vigoare legea învăţământului primar din 

1896, legea învăţământului secundar din 1898 şi legea învăţământului profesional din 

1899, acte legislative anulate de guvernul P.P. Carp în 1900.  

Legea din 1898 a instituit certificatul de absolvire (bacalaureatul) şi a stimulat 

metodele noi în predarea tuturor disciplinelor, profesorii fiind numiţi în funcţie de 

valoare. Un an mai târziu, Haret a propus spre votare o lege a învăţământului 

profesional cu planuri de instrucţii şi statute speciale pentru şcolile de artă şi 

meşteşuguri, liceele militare, seminarele teologice. Pentru a da învăţătorilor o pregătire 

adecvată, a reorganizat şcolile normale. În programe au fost introduse lucrările practice 

agricole, considerându-se că „învăţătorul să fie sătean el însuşi şi prin urmare să 

păstreze iubirea pământului şi deprinderea de a-l lucra”. 

În ministeriatul din perioada 1901-1904 Haret a acţionat pentru restructurarea 

sistemului de învăţământ în raport cu cerinţele procesului de modernizare a societăţii. 

Prin urmare, a înfiinţat un număr mare de şcoli profesionale elementare şi inferioare. În 

toamna anului 1903, Haret a înaintat Regelui Carol I „Raport asupra activităţii 

ministerului de Instrucţie”, în care a prezentat legile şi alte acte normative despre şcoala 

în perioada 1 octombrie 1895 - 31 august 1903. 

În ce priveşte organizarea învăţământului secundar, a redus cursul liceului la trei 

ani, a păstrat trifurcarea liceului în secţii distincte cu profil clasic, real sau modern, a 

desfiinţat examenul de absolvire de la sfârşitul liceului, a stabilit ca înscrierea în 

facultate să se facă numai după trecerea unui examen de admitere. Pe lângă activitatea 

de legiferare şi organizare a învăţământului, a dus în special o acţiune de ridicare a 

conştiinţei profesionale a învăţătorilor şi profesorilor, de ameliorare a condiţiei lor 

morale şi materiale. 

Ca ministru acorda atenţia necesară oricărui detaliu fără a se mulţumi doar cu 

trasarea unor direcţii generale, aşa cum procedează un politician. Fiecare decizie avea la 

bază o amănunţită documentare, redactând personal circularele şi deciziile Ministerului 

Instrucţiunii Publice şi Cultelor. În plus, îşi făcea timp pentru a scrie învăţătorilor care îi 

trimiteau petiţii. Ţinea legătura direct cu ţara prin audienţele acordate la minister dar şi 

la propria locuinţă. Orice cerere era satisfăcută numai dacă era în acord cu legea, şi nu 

ţinea cont de apartenenţa politică a petenţilor. Din această cauză unii dintre membrii 

partidului său i-au devenit adversari. A fost interesat de opiniile şi ideile tuturor celor 

preocupaţi de schimbări structurale. Peste tot pe unde a activat a lăsat amprenta 

puternicei sale personalităţi dând astfel sens concret lucrului cu temeinicie făcut. 

Reforma lui Spiru Haret are în centrul ei şcoala, ca parte intrinsecă schimbării 

societăţii, şi din această perspectivă a elaborat, pentru contextul românesc, un program 

de construcţie instituţională în care cultura şi educaţia devansează economicul.  
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Haret afirmă rolul fundamental al corpului didactic în reformarea şcolii, idee 

regăsită apoi în toate actele sale ministeriale. Chestiunea personalului didactic ,,este tot 

aşa de importantă, dacă nu chiar mai importantă decât a programelor; căci un bun 

profesor cu o programă mediocră dă tot mai bune rezultate decât un profesor mediocru 

cu cea mai bună programă”. 

Haret dezvăluie preocuparea exclusivă a întregului învăţământ pentru instrucţie, 

în dauna educaţiei. Accentul este pus numai pe însuşirea unui mare volum de 

cunoştinţe, fără a se lua în seamă formarea conştiinţei civice: ,,Se poate prea bine 

concepe un bun cetăţean şi părinte de familie care nu ştie istoria coifului lui Alexandru 

cel Mare; însă cineva care nu va avea iubire de familie şi de ţară, onestitate, curaj civic 

şi militar, abnegaţiune, simţ de dreptate, activitate, energie, nu e cu putinţă a fi cetăţean 

folositor; din contra, va fi mai mult decât un ignorant o piedică, dacă nu un pericol 

pentru ţara şi familia lui”. 

Marele savant şi om de stat a lasat o valoroasa operă teoretică şi a reformat 

mediul românesc, el însuşi reprezentând un model de comportament şi gândire modernă 

într-o societate înscrisă pe calea recuperării unor decalaje şi a unui timp istoric pentru a 

fi sincronizată la spiritul veacului, aşa cum o îndreptăţesc toate potenţele ei istorice, 

spirituale, economice şi culturale. Viziunea sa este de o actualitate incontestabilă în 

orice societate în tranziţie. 

Însă regimul comunist nu a acceptat haretismul ca doctrină socială şi politică 

prin care se propovăduia că orice acţiune reformatoare este benefică numai dacă la 

realizarea ei sunt implicate toate clasele şi categoriile sociale. În acest sens era necesar 

un program naţional de emancipare a ţărănimii prin educaţie şi o strategie de dezvoltare 

economică a satului. Or, după cum se ştie, regimul comunist a avut ca ţintă 

industrializarea rapidă şi colectivizarea agriculturii, cu efecte profunde asupra societăţii 

româneşti, pe care le resimţim puternic şi astăzi. 

Convins de necesitatea urgentă a dezvoltării învăţământului de toate gradele în 

ţara sa, acum independentă, Spiru Haret şi-a sacrificat în mod conştient activitatea de 

cercetare ştiinţifică începută atât de strălucit şi s-a îndreptat cu mult elan spre activitatea 

pe teren obştesc. Atât cât sarcinile obşteşti i-au permis, Spiru Haret s-a straduit ca prin 

lecţiile sale, prin preocuparile ştiinţifice la Universitate, să-şi îndeplinească şi misiunea 

de pionier al învăţământului superior al mecanicii din ţara noastră. Lecţiile lui erau 

deosebit de captivante. El se remarca printr-o precizie şi claritate deosebite şi era un 

model de punctualitate pentru studenţii săi. 

Prin opera „Mecanica socială", publicată în anul 1910, Spiru Haret poate fi 

considerat ca un pionier şi în domeniul ştiinţelor sociale, în încercarea sa de a descrie şi 

explica pe baze ştiinţifice importante şi complexe fenomene, pe baza unor analogii 

matematice între legile mecanicii şi legile carora le sunt supuse fenomenele sociale. 

Spiru Haret este considerat, alături de David Emmanuel (1854-1941), ca 

fondator al şcolii române de matematică şi mecanică. Prin activitatea lor de dascăli, 

ambii au contribuit la formarea unor matematicieni de mare valoare ca Nicolae 

Coculescu, Gheorghe Ţiţeica, Anton Davidoglu, Andrei Ioachimescu, Traian Lalescu, 

Victor Varcovici, Theodor Angheluţa, Alexandru Myller, Nicolae Abramescu, Aurel 

Anghelescu, s.a. Aceştia au avut apoi un rol important în dezvoltarea învăţământului 

nostru matematic universitar, dupăa anul 1918, în cele patru universităţi ale ţării sau în 

politehnicile din Bucureşti şi Timişoara. 

Spiru Haret s-a stins din viaţă la 17 decembrie 1912 la vârsta de 61 de ani, 

chinuit de cancer. Prin vasta sa acţiune de organizare a învăţământului, a aparut 
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generaţiilor următoare drept cel mai autentic continuator al operei marilor înaintaşi 

Gheorghe Lazar şi Ion Heliade Rădulescu. Astăzi, numeroase instituţii deînvăţământ îi 

poartă numele.  

Prin reformele pe care le-a iniţiat în învăţământ, prin articolele publicate, prin 

exemplul personal, prin cooptarea unor personalităţi din cultura românească de partea 

proiectelor sale, a reuşit sa creeze un sistem educativ modern, fiind considerat pe bună 

dreptate întemeietorul învăţământului românesc. 
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DIN VIAŢA ŞI OPERA LUI SPIRU HARET, PĂRINTELE 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC MODERN 

Prof. doc. Monea Dana 

Liceul teoretic ,,Mihai Viteazul” Vişina, Dâmboviţa 

Spiru Haret a continuat o activitate strălucită a precursorilor săi din prima 

jumatate a secolului al XIX-lea (Dinicu şi Iordache Golescu, Gheorghe Lazăr şi 

Gheorghe Asachi etc.), ridicând pe o treaptă superioară ideile şi măsurile preconizate de 

înaintaşii săi, reformatori ai şcolii româneşti.  

Parintele învăţământului românesc modern era condus de ideea că transformarea 

şcolii pe care o pune în serviciul naţiunii este izvorul ce trebuie să întreţină progresul 

naţiunii. Cunoscând realitatea românească, Spiru Haret a propus soluţii originale în 

reformarea şcolii, fiind iniţiatorul unui pachet de legi în domeniul învăţământului. 

Puternica sa personalitate, multilateralitatea domeniilor în care s-a afirmat, au 

determinat pe contemporanii şi pe urmaşii săi, să afirme despre el ca a fost un mare 

ministru al şcolilor, un reformator pedagogic, un mare democrat, părintele ţărănimii, un 

mare legiuitor şcolar, un pedagog metodician şi un om de ştiinţă.   

    

15 februarie 1851 - se naşte la Iaşi, ca fiu al comisului Costache şi al       

Smarandei Haret;  

septembrie 1859  - intra în clasa I primară, la Dorohoi; 

martie 1862 - pleacă împreună cu părinţii la Bucureşti, unde termină 

clasa a IV-a; 

1869   - ia bacalaureatul la Liceul Sf. Sava;    

- devine student la Universitatea din Bucureşti; 

aprilie 1874  - ia licenţa în ştiinţe fizico-matematice; 

1876       - ia a doua licenţă, în ştiinţele fizice;  

- se înscrie la doctorat la Sorbona; 

3 iulie 1879 - este ales membru corespondent al Academiei Române; 

1881-1882 - apare ,,Curs de mecanică raţională”; 

ianuarie 1882 - este numit profesor definitiv la Universitatea din Iaşi; 

ianuarie 1883 - este numit inspector general al şcolilor; 

1884 - în calitate de inspector general, prezintă un raport despre 

starea şcolilor; 

1885-1888 - este secretar general al Ministerului Instrucţiei Publice 

1888 - apare ,,Aritmetica elementară pentru clasele primare” ; 

1889 - publică ,,Localele de şcoli primare. Propuneri, reguli şi 

consilii practice pentru clădirea şi dotarea lor.”     

- publică broşura ,,Şcolile noastre săteşti” ; 

1895 - este ales deputat de Ilfov;  

1896 - este raportor în Adunarea Deputaţilor la Legea 

învăţământului primar şi Legea Casei Şcolilor, iniţiate de 

Petru Poni;   

1897 - publica în ,, Liberalul”- Cestiuni de învăţământ, 72p. 

1897-1899 - este Ministru de instrucţie şi culte în guvernul condus de 

D. A. Sturza; 

1899 - apare ,,Aplicarea legii asupra învăţământului secundar şi 
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superior”, în „Voinţa naţională”, 130 p. 

1900 - publică ,,Schimbarea legilor instrucţiei. Studiu asupra 

proiectului de lege depus în Camera la 13 martie 1990, extras 

din ,,Voinţa naţională”, Bucureşti, 236 p.; 

noiembrie 1900 - înfiinţează societatea ,,Steaua”, care editează broşuri 

educative destinate maselor;  

1901-1904 - este pentru a doua oară Ministru instrucţiei şi cultelor;  

1905 - înfiinţează ,,Revista generală a învăţământului” în care 

publică o serie de articole privind şcoala, din care cităm:   

,,Asupra reformelor din învăţământul primar în România”, 

anul I (1905), nr.1, 1 iunie, p. 58-63;  

,,Desfiinţarea şcolilor normale”, anul I, nr. 1, 1 iunie, p. 4-

11; nr. 2, iulie, p. 89-97;  

,,Proiecte de schimbări în învăţământul rural”, anul I, nr. 2, 

iulie, p. 65-70;  

,,Noi lovituri aduse şcolilor normale. Proiecte contra 

învăţământului popular”, anul I, nr. 3, octombrie, p. 145-

156;   

,,O paralelă”, anul I, nr. 3, octombrie, p. 172-176;  

,,Socoteli”, anul I, nr. 4, noiembrie, p. 225-240;  

,,Lămurirea unei situaţii”, anul I, nr. 5, decembrie, p. 305-

308;   

,,Reforme proiectate în şcolile profesionale de fete”, anul I, 

nr. 5, decembrie, p. 312-315;  

,,Un comunicat”, anul I, nr. 5, decembrie, p. 345-356;   

1906 - apare ,,Rolul preoţilor şi învăţătorilor în mişcarea 

culturală”, Bucureşti, p. 70;   

- continuă publicarea unei serii de articole în ,,Revista 

generală a învăţământului”:  

,,Revizorii şcolari”, anul I (1906), nr. 7, februarie, p. 489-

497; 

,,Bugetul pe anul 1906 al Ministerului Instrucţiei Publice şi 

Cultelor cu casele pendinte de dânsul”, anul I, nr. 9, aprilie, 

p. 633-645;   

,,Examenele de capacitate pentru învăţământul secundar”, 

anul I, nr. 9, aprilie, p. 655-657;   

,,Şcolile normale primare în bugetul pe 1906/7”, anul I, nr. 

9, aprilie, p. 665-669;  

,,Constatări triste”, anul II (1906), nr. 3, octombrie, p. 161-

166;     

1907-1910 - este pentru a treia oară Ministrul instrucţiei publice şi 

cultelor; 

1910 - publica ,, Mecanica socială”, Paris, Bucureşti, 256 p. 

1 aprilie 1911 - este pensionat de la catedră 

1911 - apare ,,Despre mecanica socială”, în ,,Analele Academiei 

Române”, seria a II-a, tom XXXIII, Bucureşti, 16 p. ; 

1912 - participa la înfiinţarea ,,Universităţii Populare” din 

Bucureşti;  
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17 decembrie 1912 - încetează din viaţă, la Bucureşti. 

 

Personalitate marcantă a vieţii sociale româneşti, adevăratul făuritor al 

învăţământului românesc modern, reprezentant de frunte a ştiinţei şi culturii naţionale, 

Spiru Haret a fost şi rămâne, prin activitatea şi opera sa, un întemeietor şi creator de 

prestigiu, moştenirea sa spirituală purtând peste generaţii imaginea sa vie de patriot 

luminat.    
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DIN GÂNDIREA PEDAGOGICĂ A LUI SPIRU HARET 

Profesor Creţu Liliana 

Colegiul „Spiru Haret”, Ploieşti, Prahova 

Personalitatea puternică a lui Haret întruneşte, 

alături de calităţile de om de ştiinţă şi de om politic şi pe 

ceie pedagogice. Haret a devenit pedagog prin studii de 

autodidact în această materie, dar mai ales printr-o 

cunoaştere temeinică a problemelor învăţământului din 

ţara noastră. A fost un eminent profesor de matematică 

şi un exponent talent al ştiinţei şi culturii în general. 

Având o minte mereu inovatoare şi creatoare a cerut ca 

metodele de predare din trecut să fie înlocuite cu 

metodele „raţionale” astfel încât elevii să acumuleze 

maximum de cunoştinţe cu preţul unui minim de 

oboseală. Începând de la lecţiile sale de matematică 

până la manulale şcolare pe care le-a elaborat, totul a 

contribuit la formarea omului de ştiinţă, a inspectorului secretar general de minister pînă 

la un ministru al învăţământului extrem de eficient şi pragmatic. Pregătirea sa ca 

matematician a constituit o sursă pentru formarea unor trăsături caracteristice 

indispensabile unui mare reformator şcolar: clarviziunea, previziunea, puterea de 

analiza, simțul măsurii, spiritul de discernământ. În mintea colaboratorilor și adepțiilor 

săi, a rămas imaginea unui Haret „om al școlii”. Preluând din expriența universal 

valoroasă, Haret a studiat realitățile din România, elaborându-și propria sa gândire 

pedagogică. Recunoaște școlii un rol de prim ordin în dezvoltarea societății, ea trebuind 

să fie un parte intrisecă a vieții sociale ale României şi a combătut tendința de a se 

prelua experiențele școlare care nu se potriveau cu condițiile țării nostre. Pentru a 

cunoaște cât mai multe din tezaurul pedagogiei universale practice și teoretice, Haret a 

trimis o serie de cadre didactice să studieze învățământul din alte țări: Danemarca, 

Belgia, Suedia, Norvegia, Germania urmărind în aceste țări și chestiuni economice și 

culturale. Haret a fost adversar al centralizării excesive, biocratice. Pornind de la această 

trăsătură, el a preconizat înființarea direcțiilor învățământului primar și secundar care să 

preia asupra lor rezolvarea unor sarcini specific. Plecând de la premisa că în liceu nu se 

pot însuşi deodată şi într-un mod satisfăcător atât cunoștințele de cultura clasică cât și 

cunoștințele moderne sau tehnice, pentru a da posibilitatea elevilor să urmeze după 

aspirații și aptitudini una din acele forme, în anul 1893 a înființat licee reale. Ideile 

pedagogice ale lui Haret sunt înmănunchiate în concepția sa privitoare la scopul 

învățământului: 

  să formeze buni cetățeni; 

  să asigure tuturor tinerilor, prin învățământ obligatoriu, cunoștințele în viața 

oricărui om indiferent de stare lui socială; 

  să pregătească totodată cadrele necesare aparatului de stat; 

Definiția haretiană a scopului învățământului include într-o singură unitate atât 

instituția cât și educarea, a doua fiind mai importantă și mai greu de realizat decât 

prima. Generalitatea lui Haret constă tocmai în faptul că a enunțat idei pedagogice 

școlare care constau în: 
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 Existența unor principii generale cum ar fi: orientarea realistă a școlii şi 

legatura cu practica; 

 Fundamentarea științifică a acestor principii și activitatea lor în școala 

contemporană; 

 Caracterul unitar al reformelor. 

Haret a urmărit obiective precise, dovadă că la baza lor au stat principii stabile și 

o concepție pedagogică clară. Principiile care au sta la baza reformelor ar fi dupa G. G 

Antonescu: 

- Democratismul 

- Individualismul 

- Activismul 

- Naționalismul 

S. Haret a manifestat o preocupare deosebită atât pe plan teoretic cât și pe plan 

practic pentru o organizare unitară a învățământului, necesitatea pe care o afirmă mai 

ales cu prilejul elaborării programelor de învăţământ.  

O caracteristică fundamentală a legislației și a politicii școlare a lui Spiru Haret a 

reprezentat-o orientarea realistă a învățământului. Învățământul practic constituie una 

dintre ideile de bază pe care a fost construită concepțiea pedagogică a lui Spiru Haret. A 

preconizat introducerea lucrului manual în școlile urbane și a învățământului practic 

agricol în sectoarele rurale. Introduce desenul, propune organizarea de expoziții școlare, 

coruri, concursuri interscolare, gimnastică. În învățământul secundar se modifică 

programele dându-le un caracter practice de aşa manieră încât cel care termină liceul și 

chiar numai gimnaziul, să nu se găsească cu totul dezarmat în lupta pentru viața.  

Locul pe care-l ocupa învățământul practic în gândirea pedagogică a lui Haret 

rezultă și din ideile sale cu privire la școlile profesionale de meserii. Scopul acestor 

școlii este de a da elevului o meserie, un mijloc de a-și căștiga existenţa. Subliniind 

caracterul democratic al reformelor lui Haret pedagogul G.G. Antonescu sublinia: „s-a 

ocupat de culturalizarea maselor, s-a pronunțat un înlocuirea constrângerii cu 

convingerea și pentru libera circulație a valorilor”.  

Printre principiile câte l-au călăuzit pe Haret în activitatea de organizare școlară 

a fost şi acela al stabilității corpului didactic. Grija pentru nivelul de viață și condițiile 

de muncă ale învățătorilor și profesorilor, strădania de a fixa prin lege stabilitatea 

acestora în învățământ, au înscris pentru totdeauna în conștiința slujitorilor 

învățământului românesc numele aceluia care a fost denumit „om al școlii”. Remarcând 

însemnătatea pe care proiectele de lege din anii 1886 şi 1896 au acordat-o directorilor 

de școală, Haret precizează calitățile pe care aceștia trebuia să le îndeplinescă: om cu 

multă autoritate, cu cunoștințe intense, cu multă experiența un alte școlii, cu mult tact în 

purtarea sa fața de profesori, părinți, copii și în același timp de mare energie. 

A manifestat o permananetă preocupare pentru perfecționarea planurilor de 

învățământ, a programelor școlare, a manulalelor școlare. Pedagogia lui Haret este o 

pedagogie optimistă, el păstrând pe întreaga perioadă a vieţii o mare înceredere în 

puterea educaţiei. Fară a subestima însemnitatea teoriei pedagogice, Spiru Haret a lăsat, 

în permaneţă ca balanța activității sale pe tărâmul învățământului să încline cu mult spre 

practică manifestând o înclinare pentru acțiune, pentru fapte.  

Bazele învaățământului românesc au fost puse prin Legea instrucțiunii din anul 

1864. Instrucțiunea publică era împărțită după această lege în primară, secundară și 

superioară. Învățământul primar cuprinde școlile de patru ani din comunele rurale și 

școlile de treia ani din comunele urbane. Învățământul secundar cuprinde liceele cu 7 
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clase, gimnaziile cu 4 clase, seminariile, școlile de belearte, școlile profesionale și 

școlile secundare de fete. Dar cel mai important aspect al legii în reprezintă faptul că, 

învățământul primar a fost declarat obligatoriu şi, prin acest modul realist și plin de 

curaj în care abordează problema gratuității învățământului obligatoriu (primar), el se 

ridică deasupra predecesorilor săi. Legea din anul 1864 prevedea autonomie pentru 

Universitate. De la bazele stabilite prin această lege au pornit toate reformele ulterioare, 

inclusiv cele din anii 1898-1899 înfăptuite în timpul ministeriatului lui Spiru Haret. 

A înființat cantine școale și fondul de ajutor al copiilor săraci. Pentru ridicarea 

calității învățământului primar, legea prevede introducerea examenelor de absolvire. 

A introdus programe noi în învățământul secundar ceea ce a impus alcătuirea de 

manuale noi. În istoria învățământului românesc a existat o tradiție a elaborării mai 

multor manuale pentru aceeași disciplină de către autori diferiți. În anul 1893 s-a dat 

legea pentru organizarea învățământului profesional. În concepția lui Haret, 

Universitatea era centrul cultural cel mai înalt al țării. A încurajat cercetarea științifică, 

o serie de tineri au fost trimiși în străinăte la specializare. Valoarea eforturilor lui Haret 

precum și a înfâptuirilor sale în domeniul învățământului îndreptășesc aprecierea care 

rămâne încrustată în istoria culturii noastre.  
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SPIRU HARET ŞI BIBLIOTECA RURALĂ 

Responsabil CDI Petrişor Minodora 

Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti, Prahova 

Libertatea, prosperitatea şi dezvoltarea sunt valori umane fundamentale ale 

omenirii. Ele pot fi realizate numai de către cetăţeni competenţi, bine informaţi şi apţi 

să-şi exercite drepturile lor democratice şi să joace un rol activ în societate. Participarea 

constructivă la înfăptuirea unei societăţi democratice depinde de existenţa unui nivel 

satisfăcător de educaţie, ca şi de asigurarea accesului liber şi nelimitat la cunoaştere, 

gândire, cultură şi informaţii. Biblioteca reprezintă o primă poartă locală de acces la 

cunoaştere şi asigură condiţiile necesare, de bază, pentru educaţia permanentă, pentru 

formarea deprinderilor decizionale independente şi dezvoltarea culturală a individului şi 

grupurilor sociale. În acest context, bibliotecile au fost dintotdeauna una dintre cele mai 

importante surse de informare constituind de asemenea un ajutor, o completare a 

cunoştinţelor cititorilor. Aceştia îşi valorifică studiile căutând informaţii suplimentare cu 

ajutorul materialelor din bibliotecă sau pur şi simplu aleg această instituţie pentru 

relaxare, pentru lectura proprie. 

Introducerea obligativităţii învăţământului primar a creat premisele alfabetizării 

satului românesc. Cu toate acestea, numărul ştiutorilor de carte creşte foarte puţin în 

mediul rural. Un articol din ziarul „Universul” semnala, în anul 1885, următoarele: 

„Copilul care a terminat învăţătura şcoalei rurale, ieşind din această şcoală nu poate 

trage mai nici un folos din ştiinţa lui de carte, căci neavând putinţa de a citi ceva, uită 

chiar ce învăţase”
1
. Pentru a scoate şcoala sătească din impas, soluţia era înfiinţarea unei 

biblioteci rurale. Crearea unor asemenea instituţii culturale devenise una dintre 

necesităţile acelor timpuri.Crearea primei biblioteci „populare” săteşti din România i se 

datorează învăţătorului Ion Aristotel din Băbeni, azi aparţinând comunei Topliceni „care 

prin fapta lui istorică ar fi trebuit să se înscrie lângă deschizătorii de noi tărâmuri ai 

acestei ţări”
2
. 

Principala problemă cu care se confrunta atât învăţământul cât şi înfiriparea 

noilor entităţi reprezentate de bibliotecile populare, era lipsa locaţiilor pentru studiu. 

„Casa Şcoalelor - instituţia de cultură românească prin care s-a iniţiat prima reţea 

naţională de biblioteci populare, cu dublă valenţă – publică şi şcolară, a reprezentat un 

început, ocupându-se de construirea instituţiilor şcolare, precum şi primirea şi 

administrarea tuturor donaţiilor. Alături de asociaţia culturală ASTRA, Casa Şcoalelor a 

avut o contribuţie majoră în procesul de răspândire a culturii, îndeosebi în mediul 

rural”
3
. Michail şi Elisa Stroescu, intelectuali basarabeni şi fondatorii acestei instituţii 

au trimis, în toamna anului 1882 o scrisoare ministrului „instrucţiunii publice”
4
, 

exprimându-şi dorinţa de a dona a sumă de bani cu ajutorul căreia să se înfiinţeze şcoli 

în satele sărace din România. 

Începând cu anul 1898, Spiru Haret (1851 - 1912), om de cultură, membru activ 

al Academiei Române începând din anul 1892, a jucat un rol important în organizarea şi 

modernizarea învăţământului primar, secundar şi superior românesc, dar, în paralel, a 

sprijinit şi dezvoltarea reţelei de biblioteci în mediul rural. 

                                                 
1
 Oproiescu, Alex., Ion - Aristotel, bibliotecar şi publicist, Editura Omega, Buzău, 2007, pg. 21. 

2
 Oproiescu, Alex., Ion – Op. cit., pg 5. 

3
 Regneală, Mircea - Studii de biblioteconomie, Editura Ponto, Constanța, 2001, pg. 59 

4
 Idem, pg. 60 
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Din 1879 se face cunoscut drept „om al şcolii” urmînd o cariera de inspector 

scolar şi om politic, lucrând în favoarea şcolii şi a educaţiei. El poate fi considerat cel 

mai mare reformator al învăţământului românesc din secolul al XIX- lea şi începutul 

secolului XX, menire pe care şi-a exercitat-o pe perioada celor trei mandate de ministru 

al Instrucţiunii Publice. Pentru nevoia de informare a învăţătorilor creează Biblioteca 

pedagogică în cadrul căreia tipăreşte, prin Casa Şcoalelor mai ales, traduceri din 

literatura pedagogică. Iniţial, numai câteva dintre şcoli dispuneau şi de biblioteci, 

acestea din urmă neavând mai mult de 50 de volume. Realizarea acestor biblioteci a 

avut drept scop dezvoltarea interesului pentru lectură al ţăranului român, precum şi 

îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Sub egida Casei şcoalelor, căreia Spiru Haret îi 

atribuie şi rolul de extindere a activităţii în domeniul culturalizării maselor apar: 444 

cercuri culturale, 785 de biblioteci populare, 446 şezători săteşti, 995 cursuri pentru 

adulţi
5
. În paralel, Spiru Haret a susţinut editarea şi difuzarea, şi spre mediul rural, a 

unor publicaţii cu caracter educativ, revistele: „Convorbiri didactice”, „Învăţământul 

primar”, „Noua revistă pedagogică”, „Şcoala română”, reviste care au pregătit în 

bună măsura corpul primar didactic. Unele biblioteci aveau, pentru reglementarea 

funcţionării, un regulament popriu, din care vom analiza câteva articole care, putem 

spune, au rămas valabile până astăzi
6
: 

Art.1: Conducerea bibliotecii este încredinţată învăţătorilor şcolari, din care unul 

va figura ca preşedinte şi altul ca secretar. 

Art.2: Conducătorii bibliotecii vor fi îndatoraţi a ţine conferinţe, ore de lectură, 

ore de muzică şi o oră de lucru manual, cu cititorii bibliotecei, o data pe lună în cursul 

verei şi o data pe saptămână în cursul iernei. 

Art.3: Ei vor fi îndatoraţi a se interesa pe orice căi pentru asortarea bibliotecei cu 

tot felul de cărţi şi reviste corespunzătoare scopului urmărit. 

Art.4: Se vor înfiinţa trei registre dintre care: unul pentru înregistrarea cărţilor 

donate şi altul pentru notarea cititorilor bibliotecei şi a cărţilor cetite. 

Art.5: Conducătorii bibliotecei se vor mai interesa a mai aduce prin publicitate 

mulţumiri tuturor donatorilor de cărţi, reviste etc. 

Art.6: Se va observa că cărţile împrumutate să se restituie în curs de o saptămână 

în bună stare, iar în caz de pierdere se va plăti de cel în drept. 

Art.7: Comitetul bibliotecei va ţine o întrunire la finele fiecărei luni, când va 

cerceta: mersul bibliotecei, al conferinţelor, al orelor de lectură, al orelor de lucru şi al 

progresului în genere, luând măsurile ce ar crede nimerit pentru atingerea scopului. 

Articolul întâi al acestui Regulament ne informează despre conducerea 

bibliotecii, care era „încredinţată învăţătorilor”. Este adevărat că nici azi lucrurile nu s-

au schimbat. În majoritatea şcolilor satelor din mediul rural învăţătorii sunt cei care se 

ocupă de bibliotecă şi foarte rar întâlnim şcoli care dispun de bibliotecari în adevăratul 

sens al cuvântului, cu diplomă de absolvire a unui profil de specialitate. 

Din articolul doi al Regulamentului deducem faptul că, în acele vremuri, era 

obligatoriu ca învăţătorii să realizeze activităţi extraşcolare cu elevii; în Regulament 

este specificat şi cât de des se ţineau acestea. Observăm faptul că profesorii erau 

implicaţi în educaţia copiilor, încercând să le transmită cunoştinţe din cât mai multe 

domenii, să le diversifice, determinându-i pe copii să-şi dea seama ce le place să facă cu 

adevărat. Astăzi, funcţia de bibliotecar nu se rezumă la a împrumuta cărţi, ci a devenit 

                                                 
5
 Spiru Haret – personalitate reformatoare a învăţământului epocii sale - http://www.referate.ro  

6
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mult mai complexă. Prin pregătirea pe care o au sunt de un real sprijin pentru cititori în 

selectarea şi pregătirea documentării sau a lecturii sau prin organizare de activităţi 

tematice. 

În articolul al treilea, se subliniază datoria bibliotecarului de a asigura elevilor 

toate cărţile de care aceştia au nevoie. Este de la sine înţeles că şi în zilele noastre acest 

lucru este obligatoriu şi, în acelaşi timp, necesar, biblioteca facilitând educaţia copiilor 

şi dobândirea unor cunoştinţe cât mai vaste. 

Articolul patru menţionează registrele de evidenţă folosite în cadrul bibliotecilor 

vremii. Bibliotecile de azi, care încă mai utilizează mijloace tradiţionale, au astfel de 

registre în care sunt păstrate toate datele privind numărul de volume, cărţile care sunt 

împrumutate, numărul lor şi al cititorilor.  

În articolul cinci se sugerează tehnicile prin care se putea îmbogăţi fondul de 

carte al bibliotecii. Cum în acele vremuri aproape toate cărţile erau provenite din 

donaţii, acest lucru avea drept consecinţă îndatorirea bibliotecii de a specifica sursa 

cărţilor şi de a-i face publicitate. Şi astăzi se mai întâlneşte acest mod de completare a 

fondului de carte deşi majoritatea cărţilor provin din cumpărare sau schimb 

interbibliotecar. 

Articolul şase prevedea perioada de împrumut a cărţilor, necesitatea păstrării lor 

şi a restituirii în condiţii bune, precum şi plata contravalorii cărţii în caz de pierdere. 

Astăzi, cărţile împrumutate se restituie, de regulă, în decurs de două săptămâni în unele 

biblioteci, iar în altele, acest lucru se va face în funcţie de numărul de exemplare 

existente în bibliotecă. Dacă sunt puţine exemplare în raport cu cererea pentru un 

anumit volum, termenul de împrumut va fi mai scurt..  

În articolul şapte se fac referiri la aspecte legate de „managementul” bibliotecilor 

din acea vreme. Aici întâlnim nişte reguli pe care orice bibliotecă din ziua de azi ar 

trebui să le aplice. Pentru ca o bibliotecă să cunoască progresul era necesar să se ştie 

care sunt părţile ce ar trebui îmbunătăţite. În acest sens, bibliotecarii trebuiau să ţină 

şedinţe în fiecare lună, în cadrul cărora analiza aspecte precum: numărul de cititori, care 

erau cele mai cerute cărţi, numărul documentelor împrumutate şi numărul de cereri 

îndeplinite şi neîndeplinite, acestea din urmă fiind necesare pentru ca ei să fie la curent 

cu preferinţele cititorilor şi să ştie ce cărţi să achiziţioneze pentru a-i ajuta. 

Pentru realizarea unei liste care includea cărţile necesare pentru biblioteci, a fost 

numit profesorul Anghel Demetriescu. Astfel, au fost selectate numai cărţi româneşti de 

o deosebită valoare. În mod normal, directorii bibliotecilor ar fi trebuit să primească 

orice fel de cărţi, însă lucrurile nu au stat deloc aşa, dimpotrivă, cărţile care nu erau 

considerate necesare sau erau considerate nepotrivite pentru educaţia tinerilor, erau 

refuzate sau schimbate. În primul rând, erau aduse cărţi care ilustrau personalităţile 

acelor timpuri, marile opere ale literaturii universale: „Iliada” şi „Odiseea” ale lui 

Homer, opera „Don Quijote” a lui Cervantes, precum şi comediile lui Molière. De 

asemenea, el mai considera utilă studierea tuturor operelor care reprezentau într-un mod 

clar cunoştinţe în materie de agricultură şi creşterea vitelor, dar şi aspecte ale ţării 

noastre legate de geografie, de dragostea de patrie etc.  

Plecând de la aceste considerente, cărţile care urmau a fi achiziţionate în 

bibliotecile populare din mediul rural erau clasificate în cinci grupe
7
. Aceste grupe sunt: 

A. Opere ale scriitorilor noştri de seamă; 
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B. Lucrări de popularizare a ştiinţelor; 

C. Lucrări de răspândire a cunoştinţelor practice; 

D. Lucrări istorice; 

E. Alte cărţi. 

Dacă analizăm această clasificare, observăm că s-a urmărit atât formarea 

sentimentelor naţionale cât şi rafinarea gusturilor pentru lectură, stimularea dorinţei de a 

citi, de a se cultiva, dar şi aspecte privind popularizarea realizărilor ştiinţifice şi a 

aplicabilităţii practice a acestora. 

Regulamentul pentru funcţionarea bibliotecilor populare din 1898 a dat un nou 

impuls lecturii publice prin înfiinţarea a numeroase biblioteci şi cercuri de lectură în 

mediul rural şi, totodată, prin crearea cadrului logistic de evidenţiere a publicaţiilor. 

Pentru a se putea gestiona fondul de carte s-a stabilit un model de clasificare pe care îl 

vom prezenta mai jos:  

• Religie, Filozofie (Psihologie, Logică, etc.), Pedagogie şi Didactică; 

• Economie politică, Legislaţie, Administraţie; 

• Istorie şi biografii; 

• Geografie şi calatorii; 

• Literatură: poezii, teatru, nuvele, romane; 

• Ştiinţe matematice; 

• Ştiinţe fizico-naturale; 

• Limbistică; 

• Agricultură, Industrie, Comerţ, Meşteşug; 

• Diverse. 

Atunci, ca şi acum, în unele biblioteci, existau modele de Catalog de inventar şi 

Catalog pe materii. Cataloagele de inventar şi cele pe materii prezentate în aici sunt 

extrase din „Regulamentul bibliotecilor populare”, emis, în timpul mandatului lui Spiru 

Haret la 8 august 1898 şi aprobat de Consiliul de Miniştri la 26 august 1898. Datele care 

se mai întâlnesc în astfel de fişe sunt cele legate de numele autorului, titlul cărţii, 

numărul de inventar şi observaţii. 

Catalog inventar 
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1. Data intrării cărţii - se nota data intrării şi provenienţa cărţii; 

. 

. 

8. Se va arăta starea carţii, dacă este bună, de mijloc sau rea; legată sau nelegată. 

9. Cartea este completă sau nu, dacă are foi rupte, pătate sau dacă cuprinde 

gravure, hărţi etc.
8
. 
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Catalog pe materii 

Tabel nr. 2 

Cap…………………………………………………………..(1) 

Nr. curent  Nr. din catalog (de inventar)  Titlul cărţii Autorul  

(2)    

1. Nr. capitolului în cifre romane, apoi domeniul: literatură, poezii, teatru, 

nuvele, romane; 

2. Nr. curent începe de la nr. 1 de la fiecare capitol
9
. 

Aceste cataloage mai sunt încă folosite şi astăzi în unele biblioteci tradiţionale 

pentru a ţine evidenţa tuturor datelor unui document. În urma diferenţelor pe care le-am 

remarcat între forma de început şi cea actuală a documentelor prezentate mai sus, 

deducem faptul că bibliotecile, cu tot ceea ce este legat de ele, au evoluat în toţi aceşti 

zeci de ani, îmbunătăţindu-şi considerabil toate serviciile. Putem afirma, fără a greşi că 

evoluţia sistemului bibliotecar din România datorează şi lui Spiru Haret un segment din 

istoria lor. În zilele noastre, biblioteca rămâne un sistem dinamic, deschis, eficient, în 

care procesele de informaţie funcţionează în dublu sens: de la bibliotecă, (ca deţinătoare 

de informaţie) la beneficiar (consumator de informaţie), dar şi invers, având în vedere 

importanţa cunoaşterii opţiunilor, preocupărilor, intereselor şi preferinţelor acestui 

beneficiar. În acest context, considerăm că obiectivele fundamentale ale bibliotecii, ca şi 

misiunea sa socială, sunt stabilite în relaţia pe care aceasta le are cu procesele de 

informaţie, educaţie, alfabetizare şi cultură.  

Prin menirea şi funcţiile sale, biblioteca continuă să rămână ceea ce a dorit şi 

urmărit Spiru Haret, un puternic centru informativ dar şi formativ, de cultură şi educaţie 

permanentă, de civilitate responsabilă pentru comunitatea pe care o serveşte. Împreună 

cu celelalte instituţii de educaţie şi cultură asigură educaţia non-formală, printr-un 

proces voluntar şi activ, liber consimţit şi continuu. 
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3. Oproiescu, Alex., Ion - Aristotel, bibliotecar şi publicist, Editura Omega, 
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SPIRU HARET - (1851 – 1912) 

Popescu Mihaela  

Colegiul Național “Nicolae Grigorescu”, Câmpina, Prahova 

“A nu sprijini lupta pentru luminarea poporului, 

a lucra contra existenței țării, este totuna “  

Spiru. Haret 

Spusele sale de mai sus dovedesc o mare luciditate şi un profund umanism. În 

acest spirit și-a trăit întreaga viață, fiind un om modest, cu vederi democratice, cinstit, 

fără seamăn de bun. Era tăcut, drept, hotărât, de o exactitate proverbială și extrem de 

muncitor. „Fapte, nu vorbe” îi era preocuparea, şi lumea l-a îndrăgit pentru faptele sale. 

A fost un savant multilateral: matematician, astronom, sociolog, organizator al 

învățământului, promotor neobosit al culturii, patriot luminat. Ca „om al școlii” va 

dăinui în istoria culturii românești pentru că și-a sacrificat cariera de matematician în 

favoarea activității sociale. 

S-a născut la 15 februarie 1851. Școala primară a început-o în casa părintească, 

apoi a urmat la o școală în Dorohoi. Ultimele două clase le-a urmat la Școala primară 

din Sărărie –Iași. În septembrie 1862 a intrat la Liceul Sf. Sava unde și-a petrecut șapte 

ani din care cinci ca intern. Cărți nu avea, lua notițe după explicațiile profesorului. Mai 

târziu i-au căzut în mână cărți franțuzești de matematici. În anii de liceu Haret a redactat 

două manuale: o algebră și o trigonometrie. Elemente de trigonometrie a fost publicată 

în 1873, fiind utilizat ca manual de liceu până în anul 1928.  

Tot în anii de liceu Haret a tradus tratatul de astronomie al lui Quetelet, pe care 

l-a publicat în „Junimea”. Poate că de aici a plecat dragostea pentru a studia armonia 

universală, care l-a dus mai târziu la teză de doctorat în matematici privind stabilitatea 

sistemelor planetare.  

După terminarea liceului, în anul 1869, Haret s-a înscris la Universitatea din 

Bucuresti, Facultatea de științe, secția fizico- matematică. La 3 decembrie 1870, pe când 

era încă student, a fost numit profesor de matematici cu titlu provizoriu la Seminarul 

Central Nifon din Bucureşti unde a funcționat până în anul 1872.  

În 1874, după obținerea licenței, Titu Maiorescu i-a acordat în calitate de 

ministru al Instrucțiunii publice, pe baza unui concurs, o bursă pentru a studia 

matematicile la Paris. Aici, în august 1875 și-a luat licența în matematici şi licența în 

științe fizice în iulie 1876. 

Doctoratul l-a obţinut la Sorbona în ianuarie 1878 cu teza „Sur l'invariabilité des 

grands axes des orbites planetaires”. În această lucrare, care a stârnit multă vâlvă în 

lumea matematicienilor și astronomilor de atunci, el aborda o problemă deosebit de 

interesantă, atât din punct de vedere teoretic, al mecanicii cerești, cât și al vieții pe 

Pământ: sistemul solar, așa cum îl cunoaștem noi, este stabil sau nu? Orbitele planetelor 

rămân aceleași în timp, sau se modifică? Pentru a răspunde la această problemă de 

mecanică cerească, Spiru Haret a dezvoltat noi metode matematice. Concluzia a fost 

aceea a unei anumite instabilități a sistemului planetar, de mică anvergură, care nu pune 

în pericol viața. De la această lucrare a pornit marele matematician francez Henri 

Poincaré în „problema celor n corpuri” pentru care regale Oskar al II – lea al Suediei i-a 

oferit marele premiu în 1889. Ca un omagiu adus memoriei sale, la aproape un veac 

după doctoratul său, în 1977, cu ocazia cartografierii suprafeței nevăzute a lunii, unei 

formațiuni lunare i s-a dat numele de circul Haret. El devine astfel primul nostru doctor 
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în matematici de la Paris. Spiru Haret a fost cel dintâi astronom român cu preocupări 

teoretice, dar și cu observații interesante – privind, de exemplu, eclipsele de soare, pata 

roșie a planetei Jupiter sau unii meteoriți.  

Haret se intoarce în ţară în aprilie 1878 (deși i se propune să rămână profesor 

universitar la Paris) și va ocupa catedra de mecanică la Universitatea din București. Ca 

profesor, Spiru Haret a fost sufletul de necontestat al școlii românești între anii 1881 şi 

1910 și de aceea a fost numit „Omul școlii”. La Universitatea București, Facultatea de 

științe, secția fizico-matematici, a predat cursul de mecanică rațională și aplicată din 

1878 până în 1910. La Școala de poduri și șosele a fost numit profesor la anul 

preparator, predând matematici. A predat și la Școala de ofițeri de artilerie și geniu, din 

1881 până în anul 1890. 

Avea darul expunerii pedagogice, dând demonstrații simple, ilustrate cu aplicații 

practice variate. Explicațiile lui erau foarte curgătoare și extrem de clare, sistematice și 

logice. Dar, în afară de profesor, Haret, ca inspector general al învățământului, ca 

membru în consiliul permanent al instrucțiunii, ca secretar general al Ministerului 

Instrucțiunii Publice și Cultelor și în trei rânduri ministru al acestui department, a avut o 

activitate prodigioasă pentru ridicarea nivelului învățământului nostru pe toate treptele 

sale: primar, secundar şi universitar. Raportul lui Haret din anul 1884 asupra 

învățământului românesc cuprinde bogate informații privind starea învățământului 

nostru de atunci. El a fost creatorul activității extrașcolare a învățătorilor, la băncile 

populare, obștii țărănești, cooperative sau cantine. Nu a fost o expresie goală de 

conținut, aceea de „cazacii lui Haret”, spre a desemna pe toți cei ce cu trup și suflet i-au 

urmat exemplul și au luptat contra mizeriei și întunericului de la sate. 

Principiul lui Haret în materie de învățământ a fost „primatul școlii”. Și a reușit 

într-adevar în activitatea sa politică (membru al Partidului Liberal) să ridice mult nivelul 

școlii românești înainte de primul război mondial promovând legi care au reformat 

învățământul secundar şi superior din martie 1898 cand a înființat cele trei secții ale 

liceului: modern, real şi clasic . 

A instituit primele certificate de absolvire (bacalaureat). 

A extins durata studiilor obligatorii până la opt ani, dând astfel un caracter 

național învățământului. Aceste legi vor așeza învățământul românesc pe temelii solide 

și la nivelul Europei occidentale, ca și modificările aduse de el la legea învățământului 

primar (1898) și la aceea a învățământului profesional (1899). Datorită lui s-au construit 

mai mult de 2.300 de școli și educația a pătruns și în mediul rural. Tot lui i se datorează 

primele manuale pe care s-a străduit să le facă accesibile tuturor elevilor, chiar și celor 

mai săraci. Aceste eforturi, viziunea și organizarea, implicarea nu numai a învățătorilor 

și profesorilor ci și a preoților, scriitorilor și a altor oameni de cultură au avut ca rezultat 

scăderea analfabetismului și creșterea numărului de copii școlarizați cu aproape 50% în 

anul școlar 1909-1910 față de anul școlar 1897-1898. 

Spiru Haret este cel care a înființat primele grădinițe din țară.  

„Patria nu este numai pământul din care scoatem rente. Patria o face şi limba şi 

istoria, şi religia şi tradiţiile. A da cu piciorul în toate acestea, este a se lepăda cineva 

de patria sa. Precum un părinte nu are dreptul a-şi lăsa copilul fără instrucţie, cu mai 

mare cuvânt el nu are dreptul de a-i da o educaţie antinaţională, care face dintr-însul 

un element înstrăinat de ţară.” – Spiru Haret
1
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Reuşitele realizărilor înregistrate prin multă muncă, ambiţie şi perseverenţă 

aveau, însă, să fie însoţite şi de momente dificile şi nefaste. Spre exemplu, va primi 

acuzaţii, din partea colegilor de partid sau a opoziţiei, pentru antrenarea scriitorilor în 

activităţile şcolare şi arondarea lor partidului liberal. La aceste acuze Spiru Haret avea 

să răspundă după cum urmează: „(…) pentru asemenea politicieni veroşi şi snobi, 

creaţia artistică nu avea ce căuta în şcoală. În realitate, contribuţia unor mari scriitori 

ai ţării noastre la realizarea unor opere utile în primul rând şcolii nu putea fi decât o 

acţiune lăudabilă, de pe urma căreia şcoala românească a avut enorm de câştigat”
2
 

Amintim că, într-adevăr, ministerul atrage numeroşi scriitori ca referenţi la Casa 

Şcoalelor sau conferenţiari la cercurile culturale sătești, iar dintre aceștia amintim pe: 

Al. Vlahuță, G. Coșbuc, M. Sadoveanu şi Șt. O. Iosif, cel din urmă scriind, la sugestia 

lui Haret, lucrarea „Din trecutul nostru”. Al. Macedonski şi O. Goga vor scrie piese de 

teatru pentru teatrul ţărănesc, iar Gavril Musicescu, la solicitarea lui Haret, va compune 

25 de cântecele patriotice pentru serbările şcolare. 

Rolul promotor în realizarea acestui program nu îl vor avea însă, în primul rând, 

oamenii politici, ci şcoala concepută ca instituţie educaţională în sens larg, şi învăţătorii. 

Aceştia trebuie să elimine politicianismul rural şi să se angajeze, împreună cu sătenii, în 

transformări economice (exploatarea ştiinţifică a pământului, încurajarea industriei 

casnice şi a micii industrii, înfiinţarea unor instituţii de credit, a cooperativelor etc.), 

sociale (asociere, cooperare), culturale (biblioteci, cămine culturale) şi educaţionale 

(instrucţie generală şi profesională), care să aducă ţărănimea română în situaţia de a se 

putea în sfârşit angaja în acţiunea socială reformatoare ca o forţă socială autonomă 

principală „să se facă obşti pentru a arenda moşii”, să „se ferească ţăranii de băuturile 

alcoolice”, să „opună ţăranii rezistenţă faţă de cămătarii satelor”, să „se construiască 

localuri de şcoală, biserici şi cămine în toate satele” unde ţăranul „să capete 

învăţătură şi frică de lege şi de Dumnezeu”. Ideea dominantă a haretismului este de a 

face ca la realizarea reformei, factorul principal să fie ţărănimea însăşi, pe care o 

considera ca un corp activ, inteligent şi conştient, în loc de a o trata ca pe un corp inert, 

pentru care numai statul trebuie să facă tot. 

În același timp, a sprijinit cercetarea științifică originală, creând condiții de 

afirmare a tinerelor talente atât în știință cât și în alte domenii ale vieții culturale, 

încurajând numeroși inventatori, printre care s-a aflat și Aurel Vlaicu - care datorită lui 

a putut să-și desăvârșească opera. La inițiativa lui i-a fost cumpărată lui George Enescu 

vioara Stradivarius. Una dintre lucrările sale cele mai interesante este Mecanica socială 

(1910 Paris - București), viu criticată în epoca aparției sale în care încearcă să aplice 

principiile mecanicii într-un cadru filozofic la viața socială - fiind astfel un precursor al 

utilizării principiilor matematice în studiul fenomenelor sociale.   

Pentru toate meritele sale incontestabile în anul 1892 a devenit membru al 

Academiei Române, iar posteritatea, la 9 iunie 1935, i-a dezvelit în fața Universității din 

București un monument în marmură de Carrara (operă a maestrului Ion Jalea), alături de 

statuile lui Gheorghe Lazăr şi Ion Eliade Rădulescu, ceilalți doi ctitori ai învățământului 

românesc. Constantin Brâncuşi, care l-a cunoscut personal pe Spiru Haret, fiind solicitat 

la un moment dat să facă o machetă pentru statuia acestuia, a prezentat o simplă fântână. 

Pentru el aşa fusese Haret, un izvor de apă vie. Aşa a fost, într-adevăr, pentru naţia lui: 

un izvor dătător de viaţă, un deschizător de drumuri, el rămânând pentru generaţiile 

viitoare un model de om politic, iar pentru cadrele didactice şi lumea ştiinţifică, un 

                                                 
2
 Bâldescu Emil - Spiru Haret - în ştiinţă, filozofie, politică, pedagogie, învăţământ, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1972 
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model de pedagog deplin. Spiru Haret a fost un adevărat pilon pentru moralitatea 

românilor de atunci şi de acum. 

S-a mutat printre stele la 17 decembrie 1912, după o luptă chinuitoare cu 

cancerul. Moștenirea sa importantă trebuie însă adaptată vremurilor noastre, valorificată 

și transmisă mai departe. 

 

„Contăm să apropiem şcoala de popor, să o facem să fie iubită şi respectată, să 

fie centrul de unde să pornească curentele cele bune şi sănătoase pentru înălţarea şi 

întărirea neamului. Căutăm a face ca învăţământul nostru să devină un învăţământ 

naţional, de vreme ce ne silim a-l face să se potrivească ţării noastre, în loc de a ne 

mulţumi să-l luăm făcut gata, într-un timp şi nişte condiţii care nu mai sunt ale 

noastre”. – Spiru Haret 
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SPIRU HARET ŞI MODERNIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC  

Profesor Tatu Gherghina, Prof.Banciu Roxana 

Colegiul „Spiru Haret”, Ploieşti, Prahova 

Spiru Haret a fost una dintre personalităţile care 

au avut o contribuţie majoră la modernizarea 

învăţământului românesc la începutul secolului XX. 

Născut la 15 februarie 1851 la Iaşi, Spiru Haret şi-a 

făcut studiile la Dorohoi, Iaşi şi Bucureşti. În anul 

1862 intra ca bursier la liceul Sf. Sava. În decembrie 

1870, deşi student în anul II la fizico-matematică, a 

obţinut prin concurs catedra de matematică la 

Seminarul central. După un an a renunţat la 

catedră şi s-a dedicat numai studiilor de la 

Universitate. Şi-a luat licenţa în anul 1874, la 23 

de ani, apoi s-a înscris la concursul de bursă 

instituit de Titu Maiorescu; reuşeşte şi pleacă pentru doi ani la 

Paris. În anul 1874 îşi ia licenţa în matematică, iar în august anul următor în fizică. Doi 

ani mai târziu îşi ia doctoratul la Paris, cu teza „Despre invariabilitatea marilor axe ale 

orbitelor planetare”, ducând mai departe şi corectând cercetările lui Laplace, Loius de 

Lagrange şi Denis Poisson asupra varietăţii axelor orbitelor planetare. Haret a pus în 

evidenţă „termenii seculari puri” şi pentru „gradul al treilea”, ceea ce înfăţişa într-o altă 

lumină stabilitatea sistemului planetar. Eruditul matematician şi astronom Jules Henri 

Poincaré observa: „În 1878 Spiru Haret a dovedit existenţa termenilor seculari de gradul 

III şi acest rezultat a provocat o mare uimire”  

În anul 1885 teza de doctorat al lui Haret e republicată în Analele Observatorului 

Astronomic din Paris. Era primul român care anunţa valoarea, confirmată mai apoi, a 

şcolii româneşti de matematică. O recunoaştere a contribuţiei savantului român la 

dezvoltarea astronomiei a avut loc în anul 1976 cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la 

naşterea lui Spiru Haret: un crater de pe harta Lunii, pe coordonatele: latitudine 59
0
 sud 

şi longitudine 176
0
 vest, în 

partea lunară invizibilă, a 

primit numele lui 

Haret. Spiru Haret 

devine profesor la 

Facultatea de Ştiinţe din 

Bucureşti, din anul 1878, 

în urma unui strălucit 

concurs şi, începând din 

anul 1882, este profesor de geometrie analitică la Şcoala de Poduri 

şi Şosele. Profesează până în anul 1910, când se pensionează dar, a mai ţinut prelegeri 

de popularizare la Universitatea populară. În anul 1910 publică, la Paris şi Bucureşti, 

lucrarea „Mecanica socială”, utilizând pentru prima oară, matematica în explicarea şi 

înţelegerea fenomenelor sociale. Dar marile realizari ale lui Haret nu sunt numai în plan 

ştiinţific, ci şi plan politic şi social. El şi-a părăsit aproape creaţia de specialitate, care ar 

fi putut fi atât extrem de bogată, după atât de remarcabile începuturi, pentru a se pune 

„la dispoziţia evoluţiei mediului social căruia îi aparţinea”. Întregul său geniu creator îşi 
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găseşte aici, din plin, posibilităţile de manifestare. Încă din anul 1879, Ministerul 

Cultelor şi Instrucţiunii începe să-l solicite. Inspectează şcoli şi face rapoarte, 

prezidează comisii de examinare, este membru în altele. În anul 1882 a fost numit 

membru în Consiliul Permanent de Instrucţiune şi, începând din anul 1883, P.S. 

Aurelian îl numeşte inspector al şcolilor. În această perioadă, îl cunoaşte şi colaborează 

îndeaproape cu Dimitrie A. Sturza, cu care formează o bună echipă pe o lungă perioadă 

de timp. Devine membru al Academiei Române în 1879. Pasiunea pentru lucrul bine 

făcut va fi principalul element de legătură între cele două personaje marcante ale vieţii 

sociale şi politice române ale sfârşitului de secol XIX. În anul 1885, D.A. Sturza, este 

numit ministru la Culte şi Instrucţiune Publică, moment în care l-a nominalizat pe S. 

Haret ca secretar general al ministrului (Haret tocmai publicase, cu mult curaj în 

susţinerea opiniilor sale, cu câteva luni înainte, un Raport asupra stării şcolilor). În 

tandem cu Spiru Haret, Dimitrie A. Sturza a continuat reorganizarea învăţământului, 

după începuturile înaintaşilor săi: P.P. Carp, Titu Maiorescu şi V.A. Urechia. Lovindu-

se de un sistem birocratic şi conservator, cei doi nu au multe reuşite în domeniu, dar 

proiectul lor, bine studiat, fundamentat, şi documentat, va constitui baza pentru alţi 

reformatori ai învăţământului românesc: Take Ionescu şi Petru Poni. De pe urma 

colaborării de acum, Sturza va rămâne cu un mare respect pentru capacitatea lui Spiru 

Haret, şi, ulterior, după ce ajunge lider al PNL, va păstra pentru el o caldă preţuire. În 

guvernele Sturza, Spiru Haret va fi de trei ori ministru al Instrucţiunii Publice, între 31 

martie 1897 – 11 aprilie 1899, 14 februarie 1901 – 22 decembrie 1904 şi 12 martie 1907 

– 29 decembrie 1910, perioada în care a reorganizat întregul sistem de învăţământ 

românesc. Chiar dacă aceste perioade de participare la actul de guvernare nu au fost 

strict continuu, faptul că ele s-au susccedat la timp scurt una după alta, a constituit 

cadrul legal propice în care Spiru Haret a putut aplica în mod consecvent o strategie 

coerentă şi unitară în scopul modernizării învăţământului. O asemenea posibilitate nu au 

avut-o şi alţi ministri ai educaţiei preocupaţi de creşterea calităţii învăţământului 

românesc, precum: V. Conta, T. Maiorescu sau D. A. Sturza, Take Ionescu, P. Poni, C. 

Marzescu, S. Mehedinti, P.P. Negulescu, I. Popovic. Devotat profund actului de 

învăţământ, lucru din care şi-a făcut scopul carierei sale politice şi didactice, Spiru 

Haret a avut marea diplomaţie de a şti să-şi prezinte dar şi să susţină proiectele sale 

pentru a fi puse în practică. Pentru a realiza acest deziderat, Spiru Haret a ştiut să-şi 

găsească, să trieze dar şi să stimuleze colaboratori admirabili care au reuşit să şi ţină 

pasul cu marele om.  

Informaţiile cu privire la viaţa şi activitatea lui Haret ne-au fost transmise pe 

diverse canale şi sunt emoţionante. Prin opera sa, dar şi prin felul său de a fi, Spiru 

Haret a creat un adevărat curent, haretismul. Esenţa lui a constat în încercarea de 

introducere a factorului cultural şi economic într-o dimensiune teritorială a populaţiei 

mult mai mare şi anume în mediul rural, adică la sate, servindu-se pentru aceasta în 

primul rând de învăţători.  

Metodele folosite de Haret în realizarea acestui deziderat, nu sunt extraordinare, 

ele aparţin modelului social al timpului. Meritul său a constat însă în modalitatea cum a 

ştiut să le promoveze, ceea ce ne demonstrează că el s-a dovedit a fi un bun cunoscător 

al caracterelor umane. Se remarcă prin bogata sa corespondenţă, deopotrivă trimisă şi 

primită. Se remarcă respectul pe care l-a impus, prin corespondeţa pe care o purta în 

teritoriu, adresându-se direct fiecărui învăţător (şi nu numai lor) atât pentru solicitare, 

informare sau răspuns. De regulă se adresa cu „domnule învăţător” şi răspundea cu „al 

dumitale devotat ...”. Acest model crea un sentiment de încredere dar şi de respect între 
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un personaj care reprezenta ideea de conducere (stat, guvern, minister etc) şi 

funcţionarul din teritoriu. În acest context, Spiru Haret afirma – la 4 decembrie 1903 – 

la una din şedinţele Camerei – „După concepţia unora domnilor, ar trebui ca ministrul 

Instrucţiunii să fie un Dalai Lama de care să nu se poată apropia nimeni şi nimeni dintre 

dascali să nu-i poată vedea faţa. Concepţiunea mea, d-lor, e alta: eu cred ca ministrul, 

oricare ministru, este dator să fie în cea mai aproape atingere cu toţi cei pe care este 

chemat să-i administreze. Să le dea îndemnuri şi să le dea sfaturi; să le dea învăţăminte, 

să-i certe atunci când ei greşesc. Eu aşa fac. Este o muncă foarte mare pentru care mi-o 

dau pentru aceasta, dar nu-mi pare rău de dânsa”
1
.  

Personalitate extrem de eficientă şi pragmatică, Spiru Haret utiliza un stil direct 

dar eficient. Scrisorile sale reprezentau, de multe ori, un adevărat ghid menit să 

consilieze sau să dirijeze activitatea unui mediu care, dintotdeauna, a rămas în urma 

evoluţiei medii a societăţii. Scrisoare nu reprezenta, pentru S. Haret un model menit a 

rămâne pentru posteritate, ci se dorea a fi un răspuns direct şi eficient la problematica cu 

care se confrunta sistemul de învăţământ dar şi dascălii din mediul rural.  

Pentru a da învăţătorilor o pregătire adecvată, Haret a reorganizat şcolile 

normale prin introducerea în cadrul lor a lucrările practice agricole insistând pe ideea ca 

învăţătorul să fie localnic, cu cunoştinţe în ceea ce priveşte agricultura atât pentru a 

împărtăşi cunoştinţe practice cât şi pentru a asigura continuitatea procesului de 

învăţământ. În anul 1903 se decide regândirea sistemului de învăţământ prin creşterea 

numărului anilor de studiu de la 5 la 6 ani, ceea ce a însemnat o schimbare importantă a 

programelor în aşa fel încât să răspundă unui deziderat: „învăţământ practic pentru 

viaţă, potrivit nevoilor noastre social-economice, precum şi aspiraţiilor noastre 

naţionale”
2
. Pentru a răspunde necesităţii de informare atât a învăţătorilor cât şi a altor 

doritori (meseriaşi, ţăranii ştiutori de carte etc.) se creează Biblioteca pedagogică în 

cadrul căreia se tipăresc, prin Casa Şcoalelor mai ales, traduceri din literatura 

pedagogică dar se încearcă şi lucrări de specialitate, mai ales cu caracter agrar.  

Tot în cadrul reorganizării procesului de învăţământ s-a regândit modalitatea de 

a fi susţinut examenul de capacitate prin introducerea probelor practice. Prin tot ceea ce 

a propus şi a încercat să pună în aplicare, Haret a făcut tot ceea ce era posibil pentru a da 

învăţământului normal direcţia cea mai potrivita acelui timp, nevoilor naţionale, 

economice şi sociale româneşti: „Negreşit nu s-a spus ultimul cuvânt în materie de 

organizare a învăţământului normal. Mai avem multe de făcut, de adaptat, de schimbat. 

Totuşi, şcolile normale sunt din mândriile, din podoabele cele mai strălucitoare cu care 

mă fălesc” – declara ministrul
3
. Spiru Haret stabileşte criterii mai limpezi şi mai 

judicioase în recrutarea profesiilor, introduce inamovibiliatea lor, iar în anul 1898 

introduce, în gimnaziu şi licee, alte metode de învăţare a limbilor străine, a istoriei, a 

geografiei, a ştiintelor naturale, de asemenea a muzicii, căutând să înlăture metodele 

mecanice şi să stimuleze învăţământul participativ. 

Alături de măsurile organizatorice pur tehnice în ceea ce priveşte procesul 

didactic, Spiru Haret a iniţiat o serie de măsuri cu caracter economic pentru stimularea, 

în mod indirect, a învăţământului românesc. Amintim unele dintre acestea, precum: 

stimularea înfiinţării gospodăriilor învăţătorilor, apoi prin Casa de credit, acordarea de 

sprijin economic corpului didactic, prin concursul pentru admiterea pe loc a 

învăţătorilor, prin subvenţiile şi premiile pentru cercuri, şcoli de adulţi, şcoli 

                                                 
1
 http://spiruharet.md/wordpress/?page_id=71  

2
 http://spiruharet.md/wordpress/?page_id=71 

3
 Idem  

http://spiruharet.md/wordpress/?page_id=71
http://spiruharet.md/wordpress/?page_id=71
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profesionale pentru promovarea lucrului manual (croitorie, etc), înfiinţarea de grădini 

şcolare pentru practica elevilor, prin legea care stimula pe învăţători să devină săteni – 

în sensul de localnici (le-a dat celor dintâi dreptul de a cumpăra pământ ca să poată 

deveni şi ei gospodari şi modele ai vieţii rurale). Prestigiul învăţătorilor a sporit prin 

activitatea lor în cadrul bancilor populare şi al cooperativelor săteşti. Prin aceste măsuri, 

li s-a oferit învăţătorilor posibilitatea să nu se considere numai simpli slujbaşi al statului, 

ci să-şi diversifice ocupaţiile şi sursele de venit atât pentru a le stimula independenţa 

economică şi financiară, dar şi pentru a deveni modele morale şi materiale pentru 

comunitate. Ca ajutor direct pentru a-şi asigura independenţa materială, s-a introdus în 

programele şcolilor normale, studiul contabilităţii, studiul măsurilor despre datoriile 

învăţătorilor, dar şi despre cum se pregăteşte şi se ţinea o conferinţă etc. După 

absolvirea şcolii normale, învăţătorii erau chemaţi la conferinţe judeţene, la cercuri 

culturale, la congrese pe ţară.  

Începând din anul 1900 s-a început organizarea congresului învăţătorilor unde se 

discutau chestiuni la ordinea zilei în învăţământul primar, congrese la care participa şi 

Spiru Haret în dublă calitate: de cadru didactic dar şi de om al administraţiei 

guvernamentale.  

Spiru Haret a iniţiat călătoriile de vacanţă atât în scopul completării bagajului 

cunoaşterii, cât şi pentru a acumula impresii şi date pentru îmbunătăţirea sistemului 

educativ. Pentru lărgirea nivelului de cunoaştere au fost trimişi învăţători în ţări 

occidentale precum: Danemarca, Suedia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia sau Italia. 

Iniţiativele respective au avut efecte benefice pentru evoluţia profesională a 

învăţătorilor, mulţi dintre aceştia au ajuns ulterior în conducerea instituţiilor culturale 

din ţară.  

Ca urmare a acestor măsuri în anul 1909 se constată o dublare a numărului 

ştiutorilor de carte faţă de anul 1899: la o populaţie de 5 047 342 locuitori de peste 7 ani 

exista un număr de 1 986 982 ştiutori de carte ceea ce însemna 39,4% faţă de 15,2% 

ştiutori de carte, cât s-a înregistrat la recensământul din anul 1899. Progresul se datora 

atât mersului natural al lucrurilor, sporului populaţiei, dar mai ales măsurilor de ordin 

legislativ şi tehnic luate în perioadele în care, la conducerea Ministerului Cultelor şi 

Instrucţiunii Publice a fost Spiru Haret. Tot în această perioadă se creează noi posturi de 

învăţători (datele timpului estimau circa 200 pe an între anii 1896 – 1910, cu excepţia 

anilor 1899 – 1904, ani de criză). În aceiaşi perioadă a crescut numărul şcolilor; în anul 

1910 erau 4 695 de şcoli rurale din care 1980 au fost construite în timpul mandatelor de 

ministru ale lui Haret. Se estimează că, în anul 1910, numărul promovaţilor se ridica la 

306 123
4
. Pentru ca legislaţia în vigoare referitoare la bugetul statului şi al comunelor 

aferent nu permitea acordare de manuale gratis, s-a luat măsura editării lor de către 

minister. S-a utilizat metoda modelului unic de abecedar şi a cărţii de lectură pentru a le 

face mai accesibile ca preţ. În plus s-a încercat, pentru cei foarte săraci, acordare 

gratuită a manualelor. În anul 1904 sub egida sa se înfiinţeaza Şcoala Superioară de 

Arhitectură şi tot atunci Comisia Monumentelor Istorice, iar la 20 februarie 1910 a luat 

fiinţă Comisia Istorică a României. Ea urma să publice vechi documente literare, 

colecţii de cronici, de documente interne, de documente străine referitoare la relaţiile 

românilor cu ţările străine.  

Dar opera care îi rezuma cel mai bine concepţia asupra învăţământului românesc 

şi toate eforturile sale de modernizare a acestuia este materializată în „Legea 

                                                 
4
 http://spiruharet.md/wordpress/?page_id=71 

http://spiruharet.md/wordpress/?page_id=71
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învăţământului secundar şi superior”, pe care a elaborat-o împreună cu Constantin 

Dumitrescu-Iaşi, şi care a fost votată la 23 martie 1898. Considerăm şi astăzi că legea, 

în esenţa ei şi prin măsurile preconizate a însemnat o şansă reală de revigorare a 

economiei, a administraţiei şi culturii româneşti atât prin spiritul cât şi prin litera sa. 

Principiile concepţiei şi acţiunii în învăţământ ale lui Spiru Haret rămân valabile şi 

astăzi dacă avem în vedere democratismul (adică opţiunea pentru un învăţământ care să 

ofere şanse fiecăruia), individualismul (un învăţământ care permite şi încurajează rutele 

individuale de calificare), activismul (un învăţământ orientat spre implicare în viaţa 

societăţii).  

Prin tot ceea ce am arătat până acum, concluzionăm că întreaga activitate a lui 

Spiru Haret pusă în slujba învăţământului românesc a însemnat un pas important în 

modernizarea societăţii româneşti şi în crearea premiselor formării unui nou tip de de 

cetăţean responsabil, ataşat valorilor naţionale şi deschis spre cultura lumii.  
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ISTORICUL ŞI REFORMELE ŞCOLII ROMÂNEŞTI DE LA SPIRU 

HARET PÂNĂ ÎN PREZENT 

Profesor Breşug Florica 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Lunca, Botoşani 

Personalitate reprezentativă a ştiinţei şi învăţământului românesc din deceniile 

de hotar ale secolelor al XIX-lea şi al XX-lea, Spiru Haret a trăit şi acţionat exemplar 

(1851-1912), studiind în Bucureşti şi la Paris, obţinând două licenţe, în ştiinţele fizice şi 

matematice. În anul 1878 intră în învăţământ ca profesor, iar un an mai târziu este ales 

membru al Academiei Române. După ce este câţiva ani funcţionar superior în sfera 

învaţământului, în trei etape din 1897 până în 1910 a fost ministru al Instrucţiunii 

Publice şi Cultelor (1897-1899; 1901-1904; 1907-1910). Perioada în care condus 

ministerul era cea în care după proclamarea independenţei de stat, în anul 1877, a 

României, învăţământul urmând aceeaşi cale a modernizării caracterizată prin emiterea 

de legi succesive, la intervale scurte de timp, aducând reglementari mai mult sau mai 

puţin adecvate, pentru a aşeza şcoala pe făgaşul ei firesc.  

Astfel în anul 1886, Dimitrie Sturdza, prezentând un proiect de lege, releva că 

,,şcoala este o instituţie publică organică”, având ,,un singur fundament: statul; un 

singur şi unic scop: întărirea şi asigurarea lui în viitor”.  

În anul 1893, o altă lege a învăţământului, propusă de Take Ionescu, modifica 

organizarea învătământului primar, stabilea obligaţiile statului faţă de şcoală şi prevedea 

măsuri în vederea unei pregătiri mai temeinice a învăţătorilor şi institutorilor, păstrând 

însă unele deosebiri între dascălii de la oraşe şi cei de la sate, pentru ca, apoi, o nouă 

lege să înlăture deosebirea dintre învăţamântul rural şi cel urban.  

Într-o expunere de motive înaintată Parlamentului şi publicată în anul 1897, 

Spiru Haret explica raţiunile reorganizării şi restructurării învătământului secundar şi 

superior prin necesitatea orientării şcolii spre nevoi concrete ale ţării în domeniul 

economiei şi vieţii sociale, ale culturii şi ştiinţei. Cunoscând profund realitatea 

românească, soluţiile moderne din alte ţări, Spiru Haret a propus soluţii originale în 

reformarea şcolii naţionale. Astfel, în privinţa şcolii secundare, ca şi a celei primare, 

erau promovate cu îndrăzneală şi curaj, cu încredere şi o temeinică motivaţie socio-

culturală, transformări de anvergură:  

- Prin reorganizarea liceului, se realiza trecerea de la liceul unilateral la liceul cu 

trei secţii - clasică, modernă, reală, oferindu-se tinerilor perspectiva atât de a se pregati 

temeinic pentru viitorul lor şi al ţării, angajată în acţiunea de complexă modernizare, cât 

şi pentru a înlesni dezvoltarea personalităţilor lor în acord cu aptitudinile de care 

dispuneau. În locul programelor fixe, rigide care indicau numai materia de învăţământ, 

Haret stabileşte ca acestea să aibă o parte introductivă, care să cuprindă orientări asupra 

metodelor de predare a fiecarui obiect în parte. 

- În privinţa învăţământului superior, se prevedea: trecerea de la o universitate 

ale carei facultăţi îşi desfăşurau activitatea separat, izolat, la o instituţie complexă şi 

armonioasă, adevărat centru cultural al ţării, având propria sa personalitate, o autonomie 

constructivă, conjugată cu necesara integrare într-un sistem naţional, stimulator şi 

generator de noi valori, în care să se asigure progresul ştiinţei, literelor, artelor şi să 

contribuie, concomitent, la formarea spiritului public, prin atenţia deosebită acordată 

culturii naţionale.  

Astfel, legea consacra pentru universităţi asumarea fermă, responsabilă a rolului 

de înaltă instituţie care pregăteşte tineretul pentru profesiunile de stat şi pentru cele 
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libere, cerinţa ca facultăţile de litere, filosofie şi ştiinţe să formeze cadre didactice 

pentru şcoala secundară, constituirea, pe lângă catedre, după caz, de laborator, seminarii 

universitare, clinici, pentru a asigura îmbinarea instrucţiei teoretice cu pregătirea 

practică şi cu cea de cercetare ştiinţifică. 

Concepţia haretiană asupra învăţământului releva trăsături şi obiective 

consecvent urmărite şi aplicate:  

- obligativitatea şi gratuitatea învăţământului primar;  

- instrucţie şi educaţie egală în mediul urban şi în cel rural;  

- valorificarea tradiţiilor şcolii româneşti, dar şi preluarea cu discernământ a 

altor experienţe.  

Programul lui Spiru Haret a fost un amestec de educaţie şi de construire a 

naţiunii, cu rezultate notorii în alfabetizarea zonelor rurale. Programul lui a implicat 

deschiderea de nenumărate şcoli în zona rurală (uneori nu mai mult de o cameră cu un 

profesor, o tablă, o hartă şi un steag), reorganizarea a ridicat şi modernizat sistemul de 

învăţământ şi, practic, a creat învăţământul superior tehnic românesc de la zero. Datorită 

reformelor duse de el în sistemul de învăţământ, multe instituţii de învăţământ îi poartă 

numele şi este chiar şi astăzi asociat cu educaţia.  

Sistemul de învăţământ a fost, totuşi, destul de limitat. Au existat foarte puţine 

cadre didactice (media a fost de 82 de studenţi la un profesor în 1908-1909, în zonele 

rurale, şi 56 în mediul urban), precum şi ratele de abandon, chiar şi în primii patru ani 

de şcolarizare obligatorie au fost foarte mari (până la 30 % în anul şcolar 1910/11). 

Alfabetizare, în special în zonele rurale, a fost extrem de scăzută, fiind estimată la 

aproximativ 25-30% pentru mediul rural, de sex masculin și în jur de 80-85% pentru 

zona urbană, de sex masculin din aceeaşi cohortă.  

Două probleme trebuiau să fie depăşite, după anul 1918:  

- în primul rând, integrarea a nu mai puţin de patru sisteme de învăţământ 

diferite datorită uniri a celor trei provincii istorice Bucovina, Transilvania şi Basarabia;  

- în al doilea rând, nevoia de industrializare şi modernizare pe care societatea o 

întâmpină.  

Ministrul Constantin Angelescu a avut un rol esenţial în modelarea în perioada 

interbelică a sistemului de învăţământ din România. Modelul lui Spiru Haret a fost 

păstrat, iar modelele sistemelor austriac şi maghiar răspândite în Transilvania şi 

Bucovina au fost eliminate. Până în anul 1941, au existat diferenţe între tipul de 

educaţie primită de către copii de vârstă şcolară în zonele rurale şi urbane - fiecare au 

fost adaptate la nevoia de forţă de muncă din zona respectivă.  

Diferenţele puteau fi foarte mari, elevii din şcolile rurale care se transferau în 

şcolile urbane trebuiau să repete anumiţi ani, pentru a se putea adapta sistemului 

educativ. Liceele de asemenea, au fost modernizate - învăţământul clasic a fost 

simplificat într-o măsură (limbile moderne şi limbile clasice au fost comasate în ceea ce 

a devenit programa de studii sociale), iar învăţământul tehnic s-a îmbunătăţit 

semnificativ pentru a furniza tehnicieni şi muncitori pentru fabricile care au fost 

construite în toată ţăra. 

Dictatura legionar-fascistă şi al doilea război mondial au marcat sistemul 

educaţional, mulţi profesori universitari fiind ucişi sau forţaţi să se pensioneze. În 

perioada care a urmat după încheierea conflagraţiei mondiale, prin arondarea României 

la sfera de influenţă sovietică, au avut loc o multitudine de schimbări fundamentale ale 

sistemului de învăţământ românesc, determinându-se o rotire a acestuia de la un sistem 

liberal, de inspiraţie franceză, la un sistem educaţional de tip stalinist. Această perioadă 
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poate fi împărţită în trei etape mai mici, fiecare având o serie de reforme distincte şi 

care au marcat fundamental sistemul educaţional.  

Prima dintre ele a fost reforma din anii 1948/1949, care, în esenţă, a instalat un 

sistem - copie a sistemului educaţional din URSS.  

A doua etapă a fost materializată de reforma din anul 1958, care a liberalizat mai 

multe segmente ale sistemului de învăţământ.  

A treia etapă a demarat cu anul 1972, care din nou restricţiona sistemul, precum 

şi readucerea ideologiei naţional-stalinistă în sistemul educaţional. Acest ultim model de 

reformă urmărea schimbarea sistemului educaţional din societatea românească, după 

vizita lui Nicolae Ceauşescu din China şi Corea de Nord. 

În prima perioadă (1949-1958) întregul sistem educaţional a fost sub controlul 

Partidului Comunist Român, sprijinit de Uniunea Sovietică. Educaţia a fost considerată 

de către guvernul comunist, ca un instrument important de a controla oamenii şi de a 

crea „omul nou”. Reformele din 1949 au fost esenţiale în distrugerea sistemului vechi şi 

crearea unei noi versiuni. În primul rând, un număr mare de educatori şi profesori au 

fost arestaţi sau ucişi, iar cei mai puţini calificaţi, dar cadre ascultătoare de partid, le-au 

luat locul. Clasică divizare între liceele tehnice, clasice şi şcolile profesionale a fost 

eliminată complet - şcolile au fost segmentate pe trei niveluri (grupuri şcolare, şcoli şi 

universităţi de mijloc), care ofereau o educaţie identică la toată lumea. Cele mai multe 

universităţi au fost retrogradate la nivelul de institute tehnice. Toate şcolile private şi 

religioase au fost închise şi au fost preluat de către stat (care le-au limitat sever). Noi 

materii au fost introduse – limba rusă a devenit obligatorie la toate nivelurile iar 

studierea limbii franceze a fost eliminată.  

Ateismul ştiinţific a luat locul religiei, iar materia despre studiul modelului sovietic a 

devenit foarte răspândită. Cenzura a devenit foarte răspândită - mulţi autori clasici fiind 

interzişi pe loc, iar proletariatul şi realismul socialist au devenit normă în artă şi ştiinţă. 

Educaţie şcolară obligatorie a crescut la 7 ani.  

Încă de la Revoluţia română din 1989, sistemul de învăţământ românesc a fost 

într-un continuu proces de reorganizare. În conformitate cu Legea educaţiei (adoptată în 

1995), sistemul educativ românesc este reglementat de către Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Inovării (MECI).  

Fiecare nivel are propria sa formă de organizare şi este subiectul legislaţiei în 

vigoare. Grădiniţa este opţională între 3 şi 6 ani. Şcolarizarea începe la vârsta de 7 ani 

(câteodată la 6 ani) şi este obligatorie până în clasa a X-a (de obicei, care corespunde cu 

vârsta de 16 sau 17 ani). Învăţământul primar şi secundar este împărţit în 12 sau 13 

clase. Învăţământul superior este aliniat la spaţiul european al învăţământului superior. 

Sistemul oferă următoarele diplome: de absolvire (absolvirea şcolii generale, fără 

examen), Bacalaureat (absolvirea liceului, după examenul de Bacalaureat), licenţă 

(Cadru de absolvirea a Universităţii, după un examen şi / sau a tezei), Masterat (diplomă 

de master, după o teză şi, eventual, un examen), Doctorat (doctor, după o teză).  

Primii patru ani sunt predaţi de către un singur profesor (învăţător), pentru 

majoritatea elevilor. Alte cadre didactice sunt folosite numai pentru câteva discipline de 

specialitate (de limbi străine, informatică, etc.). Selecţia pentru clase se face pe baza 

testelor locale. Începând cu clasa a 5-a, elevii au un alt profesor pentru fiecare materie. 

În plus, fiecare clasă are un profesor desemnat pentru a fi îndrumătorul clasei 

(diriginte). Studiile liceale sunt de patru ani, doi obligatorii (a IXa şi a X-a ), doi 

neobligatorii (a XI-a şi a XII-a). Nu există examene între a X-a şi a XI-a. Sistemul 

naţional de învăţământ superior este structurat pe 3 niveluri de studii universitare: studii 
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universitare de licenţă, de masterat şi doctorat. Astăzi, exista o nouă Lege a 

învaţământului, care aduce şi o noutate, clasa 0. 

 

 

Bibliografie  

1. Bâldescu, Emil - Spiru Haret în știință, filologie, politică, pedagogie, 

învățământ, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972; 

2. Bondrea, Aurelian Gh. - Neoharetism la începutul secolului XXI, Editura 

Fundatiei România de mâine, Bucureşti, 2007; 

3. Marga, Andrei - Educaţia în Tranziţie, Programul Universitar Phare, 

Editura Paideia, Bucureşti, 2000. 

 

Site-uri:  

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – www.edu.ro  

 

http://www.edu.ro/


 

48 

 

ŞCOLILE PROFESIONALE: STUDIU DE CAZ ŞCOALA 

PROFESIONALĂ DE FETE DIN CÂMPULUNG 

Profesor Neferu Oana-Loredana 

Liceul Tehnologic Auto, Câmpulung, Argeş 

Spiru Haret, în activitatea sa de ministru al Instrucţiunii Publice şi Cultelor, s-a 

ocupat şi de învăţământul profesional. Până când a fost votată această lege - la 27 martie 

1899 - au existat şcoli profesionale. Astfel prima şcoală profesională de fete a fost 

înfiinţată în anul 1877 în timpul ministrului Gheorghe Chiţu şi, până în anul 1899 erau 

18 şcoli. Aceste şcolile profesionale aveau un caracter teoretic şi se punea accentul pe 

limbile moderne, pe matematică, pe învăţarea meseriei prin reguli şi desene fără ca 

elevele să capete deprinderi practice. 

Concepţia lui Spiru Haret în legătură cu rolul şcolii profesionale era: „că aceasta 

procura elevilor o meserie ca să aibă un mijloc de a-şi câştiga viaţa. Şcoala trebuia nu 

numai să-i înveţe pe şcolari o meserie dar şi să-i deprindă să o practice în mod fructos şi 

mai ales de a le arăta că pot câştiga cu ea”
1
. Haret a vrut să fie o legătură între 

învăţământul profesional şi cultura generală, să se pună accentul pe practică, fetele să 

ştie să realizeze diverse lucruri, lucrari. 

Spiru Haret a vrut să se înfinţeze şcoli de meserii pentru că, pentru clasa I de 

liceu erau foarte mulţi elevi nepregătiţi şi neînscrişi. Aceste şcoli puteau fi înfiinţate de 

Stat, de judeţ, de comune sau asociaţii private care trebuiau mai întâi autorizate de 

director. Cei care le-au înfiinţat se ocupau de cheltuielile de întreţinere.  

Pentru fete existau şcoli elementare de meserii şi şcolii inferioare. Şcolile 

elementare de meserii aveau avut ca scop să formeze meseriaşi pentru industrii de tot 

felul şi în special pentru industria mică, cea care se putea realiza acasă în atelierele mici 

cu un utilaj cât mai simplu şi mai ieftin. O şcoală putea să funcţioneze un an, sau o parte 

din el dar nu mai puţin de 6 luni. Durata învăţământului era de 2 ani pentru fiecare 

meserie, absolvenţii putând lucra până la vârsta de 18 ani, în atelierul şcolar, acest lucru 

fiind menţionat pe diplomă.  

Şcolile elementare de meserii erau înfiinţate prin comunele urbane şi prin cele 

rurale. O şcoală, ca să se înfiinţeze, trebuia să deţină: o locuinţă pentru maestru, un 

atelier cu toate sculele, mobilierul claselor, o sumă de 500 de lei pentru fiecare meserie 

predată în şcoală, bani care erau folosiţi pentru materialele de lucru. Numărul şcolilor 

care trebuiau înfiinţate depindeau de numărul de locuitori pe care îi avea comuna. Astfel 

comunele care aveau o populaţie mai mare de 10.000 de suflete erau obligate să facă în 

3 ani de zile o şcoală elementară de meserii în care să inveţe cel puţin o meserie. 

Comunele cu peste 30.000 de oameni trebuiau să înfiinţeze 2-3 şcoli. 

Şcolile inferioare de meserii avea ca principal obiect învăţarea unei meserii cu 

scopul exercitării ei în mod industrial. Cuprindea trei secţii:  

- preparatoare unde se deprindea cu viaţa de atelier, se predau lucrurile de 

bază;  

- medie reprezinta specializarea într-o meserie, elevii îşi formau deprinderi într-

o anumitămeserie;   

- superioară unde elevii se perfecţionau în specialitatea lor, puteau conduce un 

atelier. 

                                                 
1
 Gheorghe Adămescu, Operele lui Spiru Haret, vol.II, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1936, p. 

34. 
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O şcoală care cuprindea secţiile preparatoare şi medie era una de gradul I şi de 

gradul II când le cuprindea pe toate. Pe lângă fiecare şcoală de gradul II se va alătura 

câte un atelier de aplicaţie pentru desăvârşirea instrucţiunii practice a elevelor. Modul 

de funcţionare al acestor ateliere se stabilea prin regulament. Lucrătorii cu ziua sau cu 

bucata erau absolvenţi ai şcolilor de gradul II până la împlinirea vârstei de 21 de ani. 

Elevii care vroiau sa înveţe în şcolile elementare de meserii trebuiau să 

îndeplinească următoarele condiţii: să fie absolvenţi ai cursului primar urban sau rural 

sau tinerii care nu au absolvit cursul primar dar aveau cel puţin 3 clase primare şi vârsta 

de 14 ani puteau să se înscrie dacă existau locuri libere.  

Absolventele de şcoli de meserii, de regulă, nu aveau mijloace financiare pentru 

a deschide un atelier şi nu erau pregătite să-l conducă. De aceea cele mai multe 

absolvente căutau să se facă maestre de lucru sau învăţătoare rurale, fiind bine primite 

în sat unde le învăţau pe fete să lucreze dar şi pe alte doritoare. Haret încearcă să le ajute 

financiar pe absolvente pentru a deschide un atelier. Acestea trebuiau să îndeplinească 

niste condiţii: să se asocieze două absolvente care puteau fi de la şcoli profesionale 

diferite fiecare primind jumătate din suma cuvenită. Contractul de asocierea trebuia să 

fie pe 5 ani, dacă o asociată se retrăgea mai devreme de 5 ani cea care rămânea trebuia 

să-şi găsească pe altcineva. Închirierea localului se făcea de către directorul şcolii care 

supraveghea mersul atelierului. Se interzicea să se vândă, să se transmită sau să se 

închidă atelierul fără aprobarea Ministerului. Atelierului i se putea retrage uneltele dacă 

se observa de către director că elevele nu se descurcau în a conduce atelierul
2
. 

Legea învăţământului profesional a fost votată la 27 martie 1899 şi trebuia pusă 

în aplicare la 1 septembrie 1899, dar la 11 aprilie 1899 guvernul din care făcea parte şi 

Haret se retrage iar guvernul care vine la conducere abrogă (desfiinţează) legea lui 

Haret. În 1901 Haret revine la conducerea Ministerului Instrucţiunii Publice şi pune în 

aplicare legea învăţământului profesional şi, în acest sens, cere ajutorul autorităţilor 

locale (prefectul, primarul) 

Începând cu 1 septembrie 1905 în Câmpulung a fost înfiinţat un atelier 

profesional de fete având trei meserii: croitorie, rufărie, ţesătorie. Înfiinţarea atelierului 

a fost dorinţa tuturor muscelenilor care puteau să asigure fiicelor lor o meserie utilă cu 

care să poată rezista tuturor nevoilor vieţii
3
. La ceremonia de deschidere au participat 

reprezentanţii autorităţilor locale şi un delegat al ministerului. Comuna Câmpulung a 

cedat localul şi mobilierul necesar pentru atelier şi funcţiona în curtea catedralei Negru-

Vodă. Directoare şcolii din 1905 până în 1911 a fost Maria Sfetea care era şi maestră de 

croitorie. În anul 1911 la conducerea şcolii vine Matilda Niculcea Popescu născută 

Teodorescu până în anul 1920. Din 1911 şcoala s-a mutat în vila Drăghiceanu care era 

proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Pentru expoziţia organizată în anul 1906 trebuia să se trimită următoarele lucrări 

de către şcoala profesională din Câmpulung: cusături şi reparaţii, ţesături, covoare, o 

cămaşă în diferite faze, rochii, broderii, dantele, desene, picturi iar termenul limită era 

martie 1906
4
. Această expoziţie era una naţională fiind organizată în cinstea regelui 

Carol I care sărbătorea 40 de ani de când a venit pe tronul României, 25 de ani de la 

proclamarea regatului şi 1800 de ani de la colonizarea Daciei. 

                                                 
2
 Operele lui Spiru Haret, vol. II, Bucuresti, Editura Cartea Românească, 1936, p. 400. 

3
 Expunerea situaţiei judeţului Muscel din octombrie 1906-1912, Câmpulung, Tipografia, Legătoria şi 

Librăria N. Vlădescu, 1913, p.14. 
4
 Fondul Şcoala profesională de fete Câmpulung-Muscel, Arhivele Judeţene Piteşti, dosar nr.1/1905, f.15. 
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În anul 1907 pentru a se face cunoscută şcoala a fost redactat un prospect în care 

se dădeau informaţiile necesare. „În el se arătau îmbunătăţirile care doreau să se facă: să 

se mărească personalul didactic, să se pună accentul pe lucrul practic pentru ca elevele 

să obţină din şcoală învăţături din care să tragă foloase cu adevărat reale, să se înfiinţeze 

clasa a III-a. La sfârşit se adresa părinţilor ca să-şi înscrie fetele la această şcoală care 

oferea condiţii bune un învăţământ de calitate: de credem că veţi binevoi a ne încuraja 

înscriind copilele dumneavoastră în această şcoală unde pe lângă instrucţiune pot căpăta 

şi o educaţie aleasă şi românească”
5
.    

În anul 1908 şcoala era de gradul I având 4 clase şi un profesor de limba 

franceză cu rolul de a le ajuta pe fete să poată să se uite, să descifreze un jurnal de modă 

pentru a observa ultimele tendinţe.  

Conform Anuarului şcolii profesionale de fete din Câmpulung între anii şcolari: 

1910-1911, 1911-1912 situaţia elevelor pe clase în legătură cu promovarea a fost 

următoarea:  

- la clasa I au fost înscrise 30 de eleve din care 20 au promovat restul 7 au fost 

corigente, 2 repetente şi 2 retrase.  

- în anul II au fost înscrise 33 de eleve promovând 24, 2 fiind retrase, 3 corigente 

si 4 repetente.  

- în anul III au fost înscrise 14 eleve din care au promovat 6, 2 s-au retras, 6 fiind 

corigente.  

- în anul IV din 11 eleve înscrise au fost promovate 7 din care 3 s-au retras şi 

una a rămas corigentă.  

- în anul V din 10 eleve înscrise au promovat 3 care au susţinut examenul de 

diplomă pe care l-au luat: două în rufărie şi una în croitorie.  

În anul şcolar 1911-1912 au fost înscrise 32 de eleve în anul I din care au 

promovat 23, restul 3 au fost retrase, 3 repetente, 5 corigente,  

- în anul II au fost 29 de fete înscrise din care 15 au trecut clasa restul de 7 au 

fost retrase, 3 corigente, 4 repetente.  

- în anul III s-au înscris 20 de eleve din care 2 s-au retras, 5 au fost corigente, 2 

repetente şi 11 promovate.  

- în anul IV din 11 eleve înscrise 7 au fost promovate una retrasă şi 3 corigente.  

- în ultimul an au fost înscrise 8 eleve din care una s-a retras şi 7 au promovat 

susţinând şi examenul de diplomă pe care l-au luat,  3 la ţesătorie, 3 la croitorie şi una 

rufărie
6
.  

Analizând aceste date am observat următoarele: Între aceşti ani au fost înscrise 

între 98 şi 100 de eleve din care examenul de diplomă l-au trecut 3 respectiv 7 eleve. În 

primii ani clasele aveau 30-33 eleve dar în timp numărul lor scade ajungând ca în anul 

V să fie doar 10, 11 din care doar cele mai bune dădeau examen. La examenul de 

diplomă au obţinut note mari la desen, practică, teorie luând examenul cu medii de 9, 

exemplu: Bungescu Paula, Munteanu Elena. 

Şcoala profesională de fete din Câmpulung şi-a întrerupt activitatea între anii 

1916-1917 în timpul războiului când o parte din mobilier şi arhiva au fost distruse. În 

anul 1934 şcoala a fost medaliată de „Tinerimea română” şi la expoziţia internaţională 

de la Paris din anul 1937.  

                                                 
5
 „Gazeta Tipografiei şi librăriei Alexandru Anghel N.Vasilescu şi Theodor Nicolescu”, anul I, nr.1, 10 

septembrie 1907, p.7. 
6
 Anuarul Şcolii profesionale de fete gradul I Câmpulung-Muscel din anii 1910-1912, 

Câmpulung,Tipografia, Legătoria şi Librăria Gh. N. Vlădescu, 1911-1912, pp.14-15. 
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În urma aplicării reformei învăţământului profesional a lui Spiru Haret au apărut 

foarte multe şcoli de meserii în diferite comune. În Câmpulung atelierul profesional 

pentru fete a fost înfiinţat în 1905 şi avea ca scop să le înveţe pe acestea meseria de: 

croitorie, ţesătorie, rufărie. Fetele au învăţat la şcoală cum să confecţioneze diferite 

lucruri, cum să le vândă, cum să se comporte cu un client pentru că acest învăţământ era 

unul practic nu teoretic. Examenul de la sfârşitul clasei a V a era unul serios dar şi 

învăţătura deoarece doar cele mai bune eleve promovau clasa şi intrau să susţină 

examenul de diplomă. 
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SPIRU HARET, INGINER HOTARNIC 

Profesor Petrişor Petre 

Colegiul „Spiru Haret”, Ploieşti, Prahova 

În istoria culturii şi ştiinţei româneşti, Spiru Haret, de la moartea căruia s-au 

împlinit 100 de ani, este consemnat, între personalităţile cu contribuţii remarcabile în 

numeroase domenii, cele mai citate fiind cele din astronomie şi învăţământ. Mai puţin 

se aminteşte despre activitatea lui Spiru Haret ca inginer hotarnic, domeniu în care s-a 

implicat cu o deosebită competenţă şi conştinciozitate în anii imediat următori 

Războiului pentru independenţă (1877-1878), nu atât pentru folosul material pe care 

acestă activitate îl putea aduce, cât pentru rezolvarea unei probleme cu profundă 

importanţă economică şi socială cu care România acelui timp se confrunta.  

România independentă avea posibilitatea să-şi traseze liniile dezvoltării viitoare, 

alăturându-se statelor avansate economic din Europa, prin punerea în valoare a 

disponibilităţile sale umane şi materiale. Acest fapt era posibil doar în condiţiile unui 

climat social calm, singurul în măsură să asigure canalizarea eforturilor naţiunii pe calea 

reformelor înnoitoare, dar această atât de importantă condiţie, era pe cale să nu poată fi 

asigurată. În mod concret, lumea satelor, care cuprindea cea mai mare parte a populaţiei 

ţării, era bulversată de problema, (nerezolvată pe deplin în timpul domniei lui 

Alexandru Ioan Cuza), împroprietăririi ţăranilor clăcaşi. Din diverse motive, o mare 

parte a ţăranilor care în anul 1864 trebuiau să fie împroprietăriţi, nu intraseră în posesia 

pământului care li se cuvenea, iar anii scurşi de la promulgarea legii agrare până la 

câştigarea independenţei, sporise numărul sătenilor care trebuiau împroprietăriţi. Ca 

atare, una dintre priorităţile aflate pe agenda guvernanţilor, după 1878, a fost 

împroprietărirea celor îndreptăţiţi de legea din anul 1864, între care se înscriau şi 

numeroşi participanţi la Războiul pentru independenţă.  

Soluţia propusă pentru rezolvarea problemei, a fost împroprietărirea ţăranilor cu 

pământ din domeniul statului, constituit în urma legii secularizării averilor mănăstireşti 

din anul 1863. În acest sens, a fost constitui un corp de ingineri hotarnici, angajaţi ai 

statului, care trebuia ca în termenul cel mai scurt să măsoare şi să delimiteze din moşiile 

deţinute de stat, suprafeţele de teren necesare înfiinţării unor sate în care să se aşeze noii 

împroprietăriţi.  

Conştient de nevoia grabnicei rezolvări a acestei probleme, şi în ciuda 

multiplelor preocupări pe care le avea – din anul 1879 devine profesor suplinitor şi apoi 

definitiv la Catedra de mecanică raţională a Facultăţii de Sţiinţe din cadrul Universităţii 

Bucureşti, şi tot din acelaşi an este însărcinat de Ministerului Instrucţiunii să facă 

rapoarte asupra şcolilor din Moldova - Spiru Haret a dat curs solicitării de a intra în 

rândul inginerilor hotarnici. În această calitate, a hotărnicit cu maximă minuţie şi în 

termenele cele mai scurte, numeroase proprietăţi funciare ale statului din mai multe 

judeţe, între care Dolj, Ilfov, Buzău şi Botoşani. Asupra acestei activităţi, a publicat mai 

multe broşuri între anii 1893-1911.  

În ceea ce priveşte planurile de hotărnicie pe care le-a realizat, acestea se 

remarcă printr-un desen impecabil, cu delimitarea clară, pe măsura înţelegerii unor 

oameni cu o instrucţie şcolară sumară, a terenurilor pe care urmau să le primească şi a 

vetrei satului care urma să ia fiinţă, cu marcarea locurilor destinate şcolii, bisericii, 

drumurilor care-l străbăteau, etc. Pe fiecare plan, care trebuia afişat într-un loc unde 

putea fi văzut de toţi cei interesaţi, erau trecuţi ţăranii împroprietăriţi şi suprafaţa primită 

de fiecare, cu specificarea numărului de fălci atribuite în vatra satului, în zona 
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cultivabilă (ogor) şi în imaş. Planurile au fost executate de o asemenea manieră, încât 

fiecare dintre cei nominalizaţi avea oglinda clară a situaţiei sale, făcând aproape 

imposibilă orice nelămurire. 

Unul dintre aceste planuri, realizat de Spiru Haret, se află în patrimonial 

Muzeului Judeţean de Istorie Botoşani, în cadrul Colecţiei de Istorie Modernă 

(documntul 48). El se intitulează „Planul delimitării şi parcelării pământului noilor 

împroprietăriţi după Art. 5 şi 6 din Legea Rurală pe moşia statului Protopopeni, judeţul 

Botoşani, Plasa Siretul”, 1880”. 

Planul, realizat la scara 1/5000, având lungimea de 60 cm. şi lăţimea de 54 cm., 

este desenat pe hârtie cartonată, caşerată pe pânză, şi este prins într-un etui rotund, din 

carton, îmbrăcat în piele de culoare roşie. Unul dintre capetele părţii înguste este prins 

de etui, iar celălalt este ruluit în jurul unui suport, de care este prins un şnur, pentru a 

putea fi fixat, la nevoie, pe perete.  

În partea superioară a Planului, este marcată suprafaţa ce teren din cadrul moşiei 

Protopopeni pe care urma să se constituie noul sat, cu delimitarea suprafeţelor cuvenite 

fiecăreia dintre cele 20 de familii ce primiseră pământ în vatra satului, precum şi locul 

pentru şcoală şi şoseaua Bucecea-Lespezi care trecea prin centrul aşezării. În centru, 

este delimitat din moşia statului, terenul din câmp (arabil), pe care urmau să-l primească 

noii împroprietăriţi, cu marcarea locului destinat fiecărei familii. În partea de jos, în 

stânga este amplasat un tabel explicativ, iar în dreapta un tabel cu familiile 

împroprietărite, comuna de care aparţineau, suprafaţa cuvenită fiecăreia şi repartizarea 

acesteia în sat, în zona cultivabilă şi în fâneaţă. Planul este iscălit, deasupra tabelului 

explicativ: Inginer Hotarnic Spiru C. Haretu. 

Deosebit de minuţios întocmit, şi mai ales extrem de simplu de înţeles, Planul 

moşiei Protopopeni, întocmit de Spiru Haret, este dincolo de orice consideraţii, dovada 

dragostei şi înţelegerii pe care acesta a acordat-o celor mulţi pe care, şi pe această cale, 

i-a ajutat să se orienteze într-o lume în care neştiinţa de carte, îi făcea pe cei mai mulţi 

victime sigure ale unui sistem politico-administrativ în care arbitrariul şi ocolirea legii 

erau fapte frecvente. 

În acelaşi timp, documentul prezentat mai sus, are o deosebită importanţă 

istorică şi memorialistică, prin vechimea sa, ca şi prin faptul că este un manuscris al 

uneia dintre personalităţile emblematice ale României moderne. Nu în ultimul rând, 

trebuie remarcată deosebit de buna sa stare de conservare, datorată atât materialelor de 

foarte bună calitate din care a fost realizat, etuiului care l-a putut feri de atocul factorilor 

de degradare fizici-chimici şi condiţiilor în care a fost păstrat. 

 

 



 

54 

 

Sursa: Muzeul judeţean de Istorie Botoşani 
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O CRONOLOGIE A REFORMELOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC  

Profesor dr. Oprişan Cristian-Dan 

Liceul „Regina Maria” Dorohoi, Botoşani 

Modernizarea sistemului de învăţământ românesc presupune, în viziunea 

guvernanţilor din toate timpurile, intervenţii majore atât în ceea ce priveşte structura 

ciclurilor de învăţământ, cât şi în domeniul curricular şi, mai ales, al mentalităţilor. Cei 

148 de ani de învăţământ de stat obligatoriu din România sunt oglinda numeroaselor 

convulsii care nu au ocolit nici acest domeniu, fundamental pentru profilul cultural al 

unei naţiuni care doreşte să depăşească, în raport cu celelalte state ale UE, sentimentul 

marginalului. 

O scurtă trecere în revistă a principalelor acte normative ce au vizat sistemul de 

învăţământ românesc, începând cu reforma lui Spiru Haret şi încheind cu mult discutata 

Lege nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, poate constitui un reper pentru cei interesaţi de 

evoluţia acestuia.  

Spiru Haret, părintele reformei învăţământului românesc, a avut trei mandate de 

ministru al Instrucţiunii Publice, şi anume în perioadele: 31 martie 1897- 11 aprilie 

1899, 14 februarie 1901 - 12 decembrie  1904, respectiv 12 martie 1907 -  29 decembrie 

1910. La 23 martie 1898 apare „Legea învăţământului secundar şi superior” (elaborată 

de Spiru Haret şi Constantin Dimitrescu – Iaşi), prin care se instituie învăţământul 

secundar de 8 clase în două cicluri (inferior şi superior), cu trei secţii (reală, modernă şi 

clasică). Apar gimnaziile şi şcolile normale, se acordă importanţă sporită studiului 

limbii române şi istoriei, care devin discipline obligatorii încă din ciclul primar, apar 

bibliotecile săteşti, este înfiinţată „Biblioteca pentru toţi”. Pentru stimularea 

învăţătorilor în scopul desfăşurării unei activităţi de calitate, se instituie medalia 

onorifică „Răsplata muncii pentru învăţământul primar”. Se reorganizează temeinic 

învăţământul superior, se înfiinţează Seminariile Pedagogice de pe lângă fiecare 

Universitate, este promovată autonomia universitară. Această lege a fost completată în 

1901, 1903, 1908, 1909, rămânând în principiu, valabilă până în 1924. Ca urmare a 

punerii în practică a legii, procentul de alfabetizare creşte; dacă în anul 1899 existau 

aproximativ 22 % ştiutori de carte, în 1909 procentul este de 39,4 % (creştere cu 17 % 

în 10 ani ).  

La 31 martie 1899 apare „Legea asupra învăţământului profesional”, modificată 

în 1900 şi 1901, iar pe 4 februarie 1903 intră în vigoare „Legea privind înfiinţarea Casei 

de economie, credit şi ajutor a corpului didactic”  

Pe 14 martie 1908 apare „Legea pentru dotarea şcoalelor primare cu pământ de 

cultură”, iar la 2 iunie 1909 a fost promulgată „Legea pentru şcoalele de copii mici“ 

(grădiniţele de copii). 

La 26 iulie 1924, apare „Legea învăţământului primar al statului şi primar-

normal”, potrivit căruia durata învăţământului obligatoriu era 7 ani (4 ani – ciclul primar 

şi 3 ani-ciclul supraprimar). Ea a fost modificată în anii 1929, 1932, 1934 şi 1937.  

La 22 decembrie 1925 apare prima lege care reglementează învăţământul 

particular în România. 

Sub ministeriatul dr. Constantin Angelescu apare, la 15 mai 1928, „Legea 

învăţământului secundar”, care stabilea că acesta cuprinde: învăţământul teoretic, 

normal, teologic, industrial, comercial, agricol, militar. Durata învăţământului secundar 

era de 7 ani (3 ani – gimnaziu şi 4 ani – liceu). Se reintroduce bacalaureatul, se renunţă 

la trifurcarea liceului (introdusă în 1898). Ea a fost modificată în anii 1929, 1931, 1934 
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şi 1937. Învăţământul secundar industrial şi comercial a fost reglementat, prin două legi, 

în 1936. În 1937, se revine la durata de 8 ani a liceului şi se formează două secţii (reală 

şi modernă), iar durata şcolii normale este de 8 ani. 

Ministrul Petre Andrei impune, la 27 mai 1939, o nouă lege pentru organizarea 

şi funcţionarea învăţământului primar şi normal-primar, prin care se accentuează 

conţinutul practic al învăţământului (se introduc perioadele de muncă şcolară). Se 

insistă pe aspectele naţionale, religioase, sociale ale educaţiei copiilor, dându-le 

cunoştinţele absolut necesare pentru viaţă.  

O nouă lege pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului secundar teoretic 

apare la 4 noiembrie 1939. 

După război, în august 1945, apare Legea privind înfiinţarea gimnaziului unic de 

trei ani.  

Copiată după modelul sovietic, mult trâmbiţata „Lege pentru reforma 

învăţământului” (Decretul 175/ 3 august 1948) prevedea învăţământ obligatoriu de 4 

ani, ceea ce era un regres faţă de prevederile perioadei interbelice. 

Învăţământul elementar era de 7 ani, iar cel mediu (liceu) era de 4 ani. În 

învăţământul superior existau două categorii de instituţii (universităţi şi politehnici, cu 

durata de 4-6 ani şi instituţii de învăţământ superior, cu durata de 3-4 ani).  Legea avea 

dispoziţii speciale privind lichidarea analfabetismului persoanelor cu vârsta cuprinsă 

între 14 şi 55 de ani, precum şi pentru înfiinţarea unor şcoli speciale de doi ani pentru 

muncitori.  

Prin Decretul 56/1951, durata învăţământului mediu se reduce la 3 ani şi se 

introduce concursul de admitere în clasa a VIII-a. Sistemul de notare de la 1 la 5 a fost 

introdus din anul şcolar 1958/1959, iar durata învăţământului obligatoriu devine de 7 

ani. Gradele didactice şi distincţiile pentru cadrele didactice au fost introduse în 1959. 

Trecerea de la învăţământul obligatoriu de 8 ani şi la cel de cultură de 12 ani se 

face prin Decretul 289/1961. Din 1966, durata studiilor în liceele de specialitate şi în 

cele pedagogice este de 5 ani. 

Prin Legea 11/13 mai 1968 se consfinţeşte durata învăţământului obligatoriu de 

10 ani, apar şcolile generale de 10 ani; liceele au două secţii (real şi uman) şi se termină 

cu susţinerea unui examen de bacalaureat. Potrivit acestei legi, copiii cu vârsta de 

minim 6 ani erau cuprinşi în învăţământul obligatoriu. 

Prin Legea 6/15 martie 1969, privind Statutul Personalului Didactic, se 

reglementează drepturile şi obligaţiile acestuia, se legiferează dimensiunea normei 

didactice, apar Casele Corpului Didactic.  

În 1973 se hotărăşte împărţirea liceului în treptele I şi II şi se generalizează 

treapta I (învăţământ obligatoriu de 10 ani). 

O nouă lege (Legea 28/26 decembrie 1978, privind educaţia şi învăţământul) a 

intrat în vigoare din anul şcolar 1979/1980. Prin ea se stipula ideea asigurării de 

cunoştinţe ştiinţifice, culturale şi de specialitate, precum şi o policalificare în meserii, 

necesare încadrării în muncă sau continuării studiilor. Această lege a rămas valabilă, cu 

unele modificări (în anii 1990-1994) până în 1995. Modificările au vizat desfiinţarea 

examenului de treaptă, înfiinţarea şcolilor complementare (de ucenici), cu durata de doi 

ani. La 1 septembrie 1995 a intrat în vigoare Legea 84/24 iulie 1995. Ea preciza că 

durata învăţământului obligatoriu este de 8 clase (ceea ce era un regres faţă de Legea 

28/1978). Se fac precizări privind noua structură a examenului de bacalaureat, numărul 

de elevi/clasă şi pentru prima oară se prevede alocarea unui procent minim din PIB 
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pentru educaţie. Şi această lege a suferit foarte multe modificări (cele mai importante în 

anii 1997, 1999, 2003).  

Un nou Statut al Personalului Didactic apare la 12 iulie 1997 (Legea 128/1997). 

El consacră o serie de drepturi acordate cadrelor didactice, fiind perceput ca o 

recunoaştere a profesiei didactice. Şi această lege a fost des modificată. 

Din anul şcolar 1998/1999, apare un nou sistem de evaluare a elevilor, se 

împarte anul în semestre, apare examenul de capacitate la sfârşitul gimnaziului. Din 

anul şcolar 1999/2000 apare un nou curriculum naţional, cu două segmente distincte 

(curriculum nucleu şi curriculum la dispoziţia şcolii). 

Legea 1 /4 ianuarie 2011 este cea mai recentă piesă a acestei cronologii. Apar ca 

element de noutate: finanţarea per elev, descentralizarea învăţământului, fixarea duratei 

învăţământului obligatoriu la 10 ani (un an pregătitor, învăţământ primar de patru ani, 

gimnaziul de cinci ani), a duratei învăţământului liceal de trei ani pentru filiera teoretică 

şi patru ani pentru filiera tehnologică, alocarea a minim 6% din PIB pentru învăţământ. 

Apar noi condiţii pentru accesul în cariera didactică (masterat didactic, an de stagiu 

obligatoriu etc.), precum şi noi criterii pentru stimularea excelenţei în educaţie. 

Rămâne de văzut când se va aplica şi cât timp va rezista actuala lege şi în ce 

măsură prevederile ei vor fi benefice pentru generaţiile  viitoare de elevi.  
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ORGANIZAREA SISTEMELOR EDUCAŢIONALE ROMÂNEŞTI 

Profesor înv. primar Badea Cristina 

Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Câmpina, Prahova 

Învăţământul şi educaţia au reprezentat o preocupare a autorităţilor statului din 

toate timpurile în spaţiul românesc şi în lume. Domnitorii au înfiinţat şcoli pentru a avea 

funcţionari pentru aparatul de stat. Cu timpul au fost aduşi profesori particulari străini 

pentru urmaşii la tron şi pentru fiii de boieri. În epoca modernă se obişnuia aducerea 

dascălilor particulari din Occident, în special din Franţa, înainte de a fi trimişi copiii 

direct la sursa „iluminării”. 

Învăţământul de masă începe o dată cu crearea României Moderne, după unirea 

realizată de Alexandru Ioan Cuza. Prin sistemul de învăţământ erau urmărite două 

scopuri, definite de N. Iorga astfel: primul scop era „pregătirea omului complet, care să 

nu se încurce în viaţă, ci s-o înţeleagă şi s-o domine şi s-o sporească, iar al doilea scop, 

pregătirea omului nobil, bun, energic, drept, luptător, dar milos.” Ministerul Cultelor şi 

Instrucţiunii era prezent în primul guvern al României din 22 ianuarie 1862. Legea 

instrucţiunii publice adoptată în decembrie 1864 prevedea învăţământul primar de patru 

clase obligatoriu şi gratuit (doar în Belgia mai exista la acea vreme). Era urmat de ciclul 

secundar de şapte ani şi de cel superior de trei ani. În acelaşi an a luat fiinţă 

Universitatea din Bucureşti, cea din Iaşi existând din 1860. În puţinele şcoli înfiinţate la 

început autorităţile se confruntă cu un număr mare de doritori să înveţe carte, unii 

depăşiţi de vârstă. Astfel se ia decizia înfiinţării şcolilor pentru adulţi, în armată, 

penitenciare şi în alte instituţii. Constituţia din 1866 adoptată după instaurarea 

monarhiei constituţionale şi a domnitorului Carol I prevedea la art. 23: „învăţătura 

primară va fi obligatorie pentru tinerii români pretutindeni unde se vor afla instituite 

şcoale primare”; de asemenea se mai prevedea: „se vor înfiinţa treptat şcoalele primare 

în toate comunele României”. Procesul a fost anevoios, chiar şi la oraşe şcolile 

funcţionau cu clase simultane, iniţial în localuri închiriate şi improvizate improprii. În 

mediul rural şcolile nu era frecventate de toţi copiii, mentalitatea părinţilor şi 

participarea la muncile câmpului, jucând un rol important pentru această situaţie. 

Adesea nici cadrele didactice nu se ridicau la un nivel înalt, figurile unora dintre ei fiind 

zugrăvite în câteva opere literare. 

Spiru Haret, ministru al instrucţiunii publice a României între anii 1897-1899, 

1901-1904 şi 1907-1910, a reorganizat învăţământul primar, secundar şi universitar. Pe 

lângă activitatea de legiferare şi organizare a învăţământului, a dus în special o acţiune 

de ridicare a conştiinţei profesionale a învăţătorilor şi profesorilor, de ameliorare a 

condiţiei lor morale şi materiale. A clădit aproape 2000 de localuri de şcoli, a înfiinţat 

1700 de posturi de învăţători, Casa Corpului Didactic, biblioteci rurale, a ridicat 

numărul elevilor înscrişi în şcolile elementare de la 300.000 la 600.000, a făcut să 

crească numărul ştiutorilor de carte din vechea Românie de la 22% la 39%. Iată realizări 

care ne fac să înţelegem de ce Spiru Haret a fost supranumit „Omul şcolii”. După Marea 

Unire de la 1918 instituţia care s-a ocupat cu organizarea şi coordonarea învăţământului 

în perioada interbelică a fost Ministerul de Instrucţiune Publică. Scopul său era acela de 

a administra, controla şi îndruma întreg învăţământul de stat, de toate gradele. Din 1936 

devine Ministerul Educaţiei Naţionale. Una din direcţiile speciale a fost refacerea 

şcolilor după război, creşterea numărului elevilor, lichidarea analfabetismului, 

pregătirea cadrelor didactice, dezvoltarea reţelei şcolare. Faţă de perioada anterioară 

scade numărul celor plecaţi în Occident pentru studii, România plasându-se pe locul 
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patru în Europa în privinţa numărului de studenţi. S-au îmbunătăţit programele de 

învăţământ pentru şcolile normale; s-au înfiinţat grădiniţe. Legea învăţământului primar 

din 1924 prezintă obligaţiile cadrelor didactice, printre care: cercuri culturale lunare, 

„conferinţe în faţa sătenilor”, cursuri de completare a cunoştinţelor etc. Liceul a fost 

modernizat în două cicluri: inferior (cu programă comună) şi superior (modern, real şi 

clasic). Legea învăţământului din 1924 prevedea obligativitatea a şapte clase şi 

gratuitatea lor. Erau prevăzute chiar şi amenzi, prin lege, pentru părinţii care nu-şi lăsau 

copiii să meargă la şcoală. Pentru cei care după patru ani nu urmau cursurile şcolii mai 

departe, era prevăzută o perioadă de trei ani pentru cursuri practice, astfel că un copil 

era şcolarizat obligatoriu şapte ani. Şcolile trebuiau să aibă grădini, să poată asigura 

practica elevilor, cursurile în cei trei ani erau orientate spre meserii, spre activităţi 

practice cu specific tradiţional. Susţinerea acestor şcoli cădea de multe ori pe seama 

comunelor care trebuiau să asigure anumite dotări, bibliotecă, ateliere etc. Abandonul 

şcolar în acea perioadă era unul foarte ridicat, până la 8-10%. Gradul de şcolarizare era 

unul redus, iar şcoala primară nu a reuşit să înlăture problema analfabetismului, 

promovabilitatea era şi ea redusă, în jur de 62%, aproape 30% fiind repetenţi. Statisticile 

din perioada interbelică arată că numărul copiilor de la ţară care continuau studiile la 

oraş, după învăţământul de patru ani din satul natal, era foarte mic, de 1%. Unii părinţi 

mai înstăriţi menţinea obiceiul de a-şi educa acasă copilul cu profesori particulari, aşa 

cum se făcea în perioada în care nu existau prea multe instituţii de învăţământ. Aproape 

fiecare liceu avea 5-6 elevi care susţineau examenul de Bacalaureat după ce au învăţat 

acasă, cu profesori particulari. Examenul era cel care atesta cunoştinţele, şi nu liceul 

urmat. Tot la liceele de stat sau la Universitate susţineau Bacalaureatul şi cei din liceele 

particulare. Liceele de prestigiu aveau profesori cu doctorate, care predau şi la 

universitate, în consecinţă exigenţele erau mari. Taxele de şcolarizare erau de asemenea 

mari. Bacalaureatul era cu adevărat un examen de maturitate susţinut în faţa unei 

comisii, în aceeaşi zi la mai multe discipline. Structura anului şcolar era de 40 până la 

42 de săptămâni, cu 20-24 ore de „lecţiuni” pe săptămână. La gimnaziu erau prevăzute 

28 de ore săptămânal, iar la liceu 30 de ore. Ca şi învăţământ superior, la începutul 

secolului al XX-lea, existau: două universităţi, două conservatoare, două şcoli de arte 

frumoase, o şcoală de farmacişti şi Şcoala de Drumuri şi Poduri, viitoarea Şcoală 

Politehnică. 

Instaurarea regimului comunist a adus transformări majore, dar nu benefice în 

domeniul învăţământului. Legile în domeniu au urmat reglementările constituţionale si 

prevedeau că scopul învăţământului era ,,traducerea în viaţă a programului partidului de 

făurire a noii societăţi”. În 1948 s-a urmat modelul sovietic în organizarea sistemului de 

învăţământ şi au fost eliminate „elementele nesănătoase”, atât din rândul profesorilor, 

cât şi al studenţilor, a fost eliminată religia ca materie de studiu, s-a schimbat sistemul 

de notare, s-au introdus disciplinele ideologice şi limba rusă ca obiect de studiu, s-a 

modificat conţinutul unor discipline din considerente politice. Adoptarea căii naţionale 

de către regimul comunist s-a observant şi în educaţie. De remarcat sunt investiţiile 

făcute în educaţie la sfârşitul anilor 1960 şi în anii 1970, datorită creşterii demografice 

şi a populaţiei şcolare. Partidul Comunist Român s-a implicat în procesul educaţional 

prin crearea de organizaţii în interiorul grădiniţelor şi şcolilor: şoimii patriei, pionierii, 

uteciştii. Învăţământul era organizat astfel: 

- clasele I-IV 

- clasele V-VIII 

- treapta I- cls. IX-X 
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- treapta a II-a cls.XI-XII 

Se susţineau examene de admitere în treapta I şi a II –a. 

S-a acordat de asemenea o importanţă crescută învăţământului tehnic menit să 

formeze specialişti pentru sectorul industrial dezvoltat cu predilecţie. Au fost şi alte 

realizări, printre care: alfabetizarea în masă, educaţia în limba minorităţilor. Însă 

sistemul îngrădeşte accesul la studii superioare prin faptul că 75% dintre cei admişi 

trebuiau să fie fii de muncitori, ţărani şi activişti de partid şi doar 25% reveneau 

celorlalte categorii sociale. 

Exista manualul unic, se învăţa 6 zile pe săptămână, iar anul şcolar începea cu 

câteva săptămâni de practică agricolă. Elevii studiau învăţământul politic, erau ore de 

pregătire a tineretului pentru apărarea patriei şi concursuri specifice (Cântarea 

României, Daciada etc.). Era obligatorie afişarea protretului tovarăşului Nicolae 

Ceauşescu pe peretele din faţa clasei. Elevii erau evaluaţi prin note, era examen unic de 

admitere la liceu, iar repartiţia cadrelor didactice se făcea pe baza buletinului de 

identitate. Cadrele didactice se perfecţionau prin cursuri de reciclare o dată la 5 ani. O 

criză se poate observa către sfârşitul regimului şi în domeniul educaţiei, tradusă prin 

scăderea calităţii şi ambiguitatea specializărilor. O motivaţie a performanţei individuale 

în educaţie era dată de poziţia socială importantă ce o puteau obţine cei care urmau o 

şcoală superioară. 

Începând cu anul 1990 Ministerul Educaţiei a făcut mai multe schimbări în 

încercarea de a adapta învăţământul la noile realităţi economico-sociale. Legea din 1995 

a fost urmată de schimbarea tuturor programelor şcolare anterioare anului 1989 (1992-

1994), elaborarea noului Curriculum Naţional aplicat la clasele I-IX, introducerea 

manualelor alternative pentru ciclul primar, gimnazial şi liceal. Se introduc disciplinele 

opţionale, se modifică planul cadru, apar şcolile particulare pe toate nivelele. A fost 

înlocuită împărţirea anului şcolar pe trimestre cu cea pe semestre. Evaluarea prin note în 

învăţământul primar a fost înlocuită cu evaluarea prin descriptori de performanţă 

(calificative). De asemenea a început descentralizarea sistemului de învăţământ prin 

trecerea unităţilor de învăţământ în subordinea autorităţilor locale. Prevederile legii au 

fost aplicate în sensul organizării ca forme de evaluare naţională a examenului de 

Capacitate (devenit ulterior Teste Naţionale şi apoi Evaluare Naţională) şi a examenului 

de Bacalaureat (1999). Pentru alinierea la normele europene şi eliminarea 

subiectivismului s-au introdus standarde naţionale de evaluare, criterii de notare şi s-a 

adoptat legea privind asigurarea calităţii în educaţie. Se instituie sistemul de evaluare 

instituţională a şcolilor şi liceelor. Admiterea în învăţământul liceal se face 

computerizat. Se începe informatizarea şcolilor prin dotarea cu calculatoare. Mobilitatea 

cadrelor didactice pe posturi se realizează cu mai multă uşurinţă, apar sindicatele în 

învăţământ. Perfecţionarea cadrelor didactice se realizează prin cursuri de formare 

continuă pe sistemul creditelor. Astăzi suntem încă sub efectele legii recent adoptate, 

care prevede clasa pregătitoare la şcoală de la şase ani, aduce clasa a noua la gimnaziu 

şi încearcă să reformeze din temelii învăţământul românesc.    
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC ÎNTRE 1945- 1968 
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I. Reforme în învăţământul românesc, până la instaurarea 

comunismului 

1. Reforma lui Spiru Haret 

După promulgarea Legii Instrucţiunii Publice (1864) prin care învăţământul 

devine unitar în întreaga ţară stabilindu-se ciclurile de studii: primar (4 ani, obligatoriu), 

secundar (7 ani) şi universitar (3 ani), statul era obligat să înfiinţeze câte o şcoală în 

fiecare comună şi să subvenţioneze cărţile şi rechizitele şcolare ale copiilor lipsiţi de 

mijloace.  

Odată cu venirea lui Spiru Haret ca inspector general şcolar (1883), secretar 

general (l885) şi ulterior, în trei rânduri ministru al Instrucţiunii Publice, are loc 

reorganizarea din temelii a învăţământului de care s-a ocupat personal până în cele mai 

mici amănunte. Spiru Haret a luat măsuri severe ca obligativitatea şcolii primare rurale 

să devină o realitate, prin aplicarea de amenzi părinţilor care opreau copiii acasă pentru 

a-i ajuta la diferite munci în gospodărie. A stimulat initiaţivele locale de construire din 

fonduri private a şcolilor. A făcut să se tipărească manual model pentru învăţământul 

primar şi a instituit un control eficace pentru cărţile de învăţământ secundar. A dat o 

deosebită atenţie învăţământului agricol în şcolile săteşti şi în şcolile normale, ca şi 

învăţământului profesional. 

Inspirată din legislaţia franceză, celebra lui reformă din anul 1898 era în 

concordanţă cu interesele culturale, sociale şi naţionale ale poporului român. De aici 

venea şi marea răspundere a şcolii, afirma Haret, cea dintâi datorie a ei este de a forma 

buni cetăţeni şi pentru a fi buni cetăţeni trebuie să-şi iubească fără rezerve ţara şi să aibă 

încredere nemărginită în viitorul ei. Aşa se explică marea importanţă pe care el a 

acordat-o predării, în învăţământul primar şi secundar, a istoriei naţionale, geografiei şi 

limbii române.  

Petre Gârboviceanu, în discursul ţinut la Camera Deputaţilor în 28 iunie 1924 

arată că, până în anul l910, Spiru Haret a înfiinţat singur la sate 1.305 şcoli cu 2.660 săli 

de clasă, cu 2.230 de posturi şi 700 de locuinţe pentru învăţătorii diriginţi, realizări cât 

ceilalţi 49 de miniştri ai instrucţiunii la un loc, pe care i-a avut România în acea 

perioadă. A înfiinţat şi a organizat cursuri pentru adulţi. 

2. Reforma lui Constantin Angelescu 

Ideea de şcoală naţională creată de Spiru Haret şi a reformelor sale de structură a 

învăţământului a fost continuată, ca un adevărat cult, în deceniile de după anul l918 de 

Constantin Angelescu, care a adaptat-o cerinţelor moderne şi noilor stări şi condiţii de 

viaţă după Marea Unire de la 1918. A fost, cu intermitenţă, ministru al Instrucţiunii 

Publice între anii 1918 şi 1940 în diferite guverne, timp de 18 ani. 

Ideea sa de a promulga un decret-lege (1919) de înfiinţare a Comitetelor Şcolare 

pentru investiţii se va concretiza prin construirea de circa 12.000 de localuri de şcoală 

între anii 1922-1938, ca sarcina cea mai urgentă, datorită statisticilor ce consemnau 

numărul analfabeţilor în timpul primului său mandat de ministru: Basarabia 94%, 

Bucovina 60%, Ardeal 40%, Vechiul Regat 43%. Aceeaşi situaţie dramatică o constata 

şi în privinţa copiilor ce trebuiau să meargă la şcoală: media pe ţară a celor rămaşi în 
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afara şcolii era de aproape 70%! Aceste Comitete şcolare erau în fond ideea unui 

predecesor, Simion Mehedinţi, dar care nu a finalizat-o. Ele erau formate pe lângă 

fiecare şcoală din numeroşi reprezentanţi care aveau rolul de a strânge bani să 

construiască localul şi să supravegheze bunul mers al acestuia. Casa Şcoalelor, creaţia 

lui Petru Poni (1896), va imprima tuturor Comitetelor Şcolare o unitate de acţiune prin 

lege, pentru a le crea o responsabilitate, a evita corupţia şi a nu se abate de la scopul 

principal, construcţia şcolii. C. Angelescu a avut meritul că pe lângă elaborarea 

numeroaselor legi date învăţământului românesc, să fi ridicat construirea de localuri 

şcolare la rangul unei mari probleme de stat, stimulând interesul obştesc şi pe cel 

naţional, realizând la nivelul României Mari ceea ce Spiru Haret reuşise la nivelul 

României mici. Implicarea era totală.  

II.Comunismul – o nouă eră. 1948 - învăţământul, încotro? 

Amplele prefaceri ce au cuprins şi societatea românească, după terminarea celei 

de a doua conflagraţii mondiale, ca urmare a modificării dramatice a raporturilor 

geopolitice în centrul şi estul Europei şi al înglobării statului român în sfera de 

dominaţie sovietică, nu puteau lăsa deoparte, un capitol atât de important precum 

învăţământul.    

În condiţiile în care, noua conducere politică şi-a instaurat controlul deplin la 

Bucureşti la 30 decembrie 1947, sub umbrela Moscovei, printre primele măsuri adoptate 

de instituire a unui control total asupra statului şi populaţiei, s-a numărat şi Legea de 

Reformă a Învăţământului, din 3 august 1948, rămasă în vigoare cu unele modificări 

ulterioare până în anul 1968. 

Una din cele mai grele lovituri care i-au fost aplicate învăţământului nostru a 

fost „reforma comunistă din 1948”. Prin această reformă s-a dorit, printre altele, 

promovarea spre funcţii de conducere a unor elemente ascultătoare şi devotate noului 

regim, dotarea acestora cu diplome (evident fără acoperire), bararea drumului spre 

învăţământul superior unor categorii de cetăţeni, care datorită originii sociale erau 

consideraţi „duşmani de clasă”, bagatelizarea învăţământului liceal. Trebuia dezvoltată 

prioritatea muncii fizice, nu a celei intelectuale pe care o conferea şcoala în urma unui 

lung proces de instruire. 

Dar cum s-a putut ajunge la mentalitatea retrogradă de a incrimina munca 

intelectuală? Prin înfiinţarea liceelor muncitoreşti cu o durată de ... 2 ani, unde erau 

admişi, evident fără examen de intrare, numai muncitori selectaţi atent. Aceştia aveau 

absolvite 7 clase (cu derogare se puteau primi şi absolvenţi cu 5 sau 4 clase!). Unii 

dintre „beneficiarii” acestor studii au devenit demnitari cu funcţii mari (Nicolae 

Ceausescu şi „savanta” sa soţie). 

Legea din anul 1948 a produs schimbări cât se poate de vizibile, cauzate 

exclusiv de impunerea unor manuale, a unor programe şi a planurilor de învăţământ 

existente în sistemul de învăţământ din U.R.S.S. Reforma din anul 1948, a fost pusă în 

aplicare începând din anul şcolar 1948-1949 şi sublinia pe prim plan, principiul 

orientării politice-ideologice a educaţiei a cărui finalitate era realizarea „educaţiei 

comuniste”. Copierea sistemului de învăţământ sovietic, a însemnat pentru români, 

reducerea perioadei de şcolarizare în învăţământul general de la 11 la 10 ani. Din anul 

1956, s-a revenit la învăţământul de 11 ani.  

Legea învăţământului din anul 1948, prin faptul ca a încercat să lichideze 

analfabetismul pentru atingerea scopurilor politice şi economice, a contribuit la 

creşterea nivelului de cultură în ţară, a oferit posibilitatea maselor să poată citi şi scrie în 

limba naţională. Se poate concluziona că, după 1948, politicile de promovare a 



 

63 

 

accesului la educaţie au înregistrat succese însemnate, în ceea ce priveşte baza 

materială, efectivele cadrelor didactice, dar mai ales, efectivele şcolarizate de elevi şi 

studenţi, în ciuda orientărilor eronate rezultate din copierea modelului educaţional 

sovietic total străin tradiţiilor europene acumulate în România anterior anului 1948.  

III Consecinţele legii învăţământului din anul 1948.  

Reforma învăţământului din anul 1948, a fost corectată de acte normative emise 

în perioada imediat următoare. În anul 1951, la Bucureşti, a fost creat Institutul de 

perfecţionare a cadrelor didactice, după care a urmat fondarea Institutului de ştiinţe 

pedagogice, a Serviciului Didactico - Metodic din Ministerul Învăţământului şi Culturii, 

precum şi crearea cabinetelor metodice în centrele judeţene. Evoluţia gândirii 

pedagogice şi a instituţiei şcolare, în mod spontan sau deliberat, evenimentele sunt 

grupate în jurul principalelor schimbări radicale care intervin periodic în structura 

sistemelor de învăţământ. În acest scop, Ministerul Învăţământului Public, a adoptat în 

martie 1956 o hotărâre prin care s-a mărit durata învăţământului românesc de la 10 la 11 

ani (era vorba, de fapt, despre o revenire la numărul de ani alocaţi învăţării înainte de 

anul 1948). Învăţământul superior înregistrează, de asemenea, evoluţii ascendente în 

ceea ce priveşte cifrele de şcolarizare, în comparaţie cu anul 1938 (28 700 studenţi) 

ajungându-se, în anul 1956, la un număr de 62 700 studenţi.  

Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 19-20 august 1953 a dirijat practic întreaga 

politică de învăţământ (până la legea învăţământului din anul 1968), deoarece odată cu 

acest eveniment, conducerea întregului învăţământ a fost concentrată într-un singur 

minister, Ministerul Învăţământului.  

Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri de la începutul anului şcolar 1958-1959, 

se generalizează învăţământul de 7 ani. Atunci se sărbătorea împlinirea a 10 ani de la 

reforma învăţământului din august 1948, sub lozinca: „Hotar între şcoala burgheză şi 

şcoala nouă socialistă”. Noul plan de învăţământ introdus odată cu începerea anului 

şcolar 1959/1960 reglementa predarea cunoştinţelor industriale şi agricole în şcoala 

generală şi liceu.  

Totuşi, reforma stalinistă a învăţământului din 1948 îndepărtase şcoala 

românească de la tradiţiile sale moderne de şcoală europeană de dinainte de 1948, 

prejudiciind calitatea actului educativ. 

3. Reforma lui Murgulescu 

În calitate de ministru al Învăţământului (1954-1956 şi 1959-1963), ca om ataşat 

şcolii româneşti prin tot ceea ce a făcut pozitiv, i-a convins pe mai marii comunişti ai 

vremii că învăţământul românesc dupa reforma din 1948 mergea foarte prost. Nu a putut 

salva miile de dascăli epuraţi şi închişi, dar a avut o serie de urmări: 

- a reînfiinţat liceele reale şi umaniste de 11 şi apoi de 12 ani;  

-a reintrodus bacalaureatul european foarte serios cu 7 discipline orale într-o zi 

cu comisii în bună parte străine de locul unde avea loc examenul; 

- a eliminat hegemonia limbii ruse şi a reintrodus limbile moderne (franceza, 

engleza); 

- a desfiinţat sistemul de admitere la facultate pe bază de origine sociala;  

- a introdus bursele de regiuni administrative sau de fabrici, pe locuri 

suplimentare faţă de cele aprobate prin plan de minister (pe criterii de merit personal şi 

al principiului omul şi locul, care să nu fie furat sau anulat);  

- a întărit competiţia profesională în şcoli şi facultăţi, unde numai cei mai 

merituoşi primeau burse;  
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-a reintrodus limba latină.  

Această reformă a lui Murgulescu, care a dovedit calităţi deosebite de manager 

al şcolii şi ştiinţei româneşti, s-a bazat pe folosirea şi respectarea valorilor româneşti, pe 

experienţa acestora, ca şi pe tradiţia înaintaşilor S. Haret şi C. Angelescu, al căror 

continuator demn a fost. Ca şi Spiru Haret controla personal şi se lupta să promoveze 

elitele din rândul tinerilor. Experimentele de dezvoltare ale reformei sale, ca om de 

ştiinţă, le făcea pe arii limitate. În caz pozitiv, le dezvolta la nivel naţional. Această 

reformă a lui Murgulescu a funcţionat excelent până s-a pensionat forţat.  
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EDUCAŢIA ŞI ROLUL EI – PRIVIRE ÎN DIACRONIE 

Profesor Tudor Elena  

Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu”, Ploieşti, Prahova 

Ca fenomen social, educaţia este un proces în desfăşurare, un dat nemijlocit, 

intrinsec existenţei socioumane un fenomen ontic ce fiinţeaza în cadrul sistemului social 

(Nicola, I.). Dar educaţia nu se dizolva în celelalte componente ale sistemului social, ci 

îşi păstrează relativa sa autonomie şi se implica în transformarea şi evoluaţia acestora. 

De aceea, într-o accepţiune largă, educaţia poate fi conceputa ca o întâlnire între 

societate şi individ, întreaga viaţă socială fiind marcată de acest schimb permanent. În 

acelaşi spirit, dar cu centrare pe individ, filozoful german I. Kant declara că educaţia 

este una dintre cele mai măreţe invenţii ale geniului unam, invenţie care ascunde în sine 

marele secret al perfecţiunii fiinţei umane. Omul nu poate deveni om decât prin 

educaţie, va spune acelaşi autor, ceea ce înseamnă că prin simpla naştere omul nu este 

încă om, educaţia fiind aceea care-l transformă într-o potenţialitate, ceea ce este la 

naştere, într-o personalitate autentică şi eficientă, ca devenire prin educaţie. 

Formarea omului ca om, ca personalitate, nu trebuie înţeleasă ca scop în sine. 

Prin cunoştinţele, capacităţile, aptitudinile şi potenţialul creator, omul se integrează 

eficient în societate, devenind astfel un factor important al vieţii sale, dar şi al 

construcţiei sociale, al progresului social. În această viziune, educaţia a devenit 

subsistemul social care însoţeşte şi alimentează dezvoltarea tuturor celorlalte 

subsisteme. Întreaga dezvoltare trece prin educaţie – valorile ştiinţei şi ale tehnicii, 

spiritul inventiv şi aplicativ, noile atitudini şi mentalităţi, ca şi modul de a fi şi deveni 

cerut de societatea modernă se învaţă în interiorul subsistemelor educative şi al 

autoeducaţiei continue (Văideanu, G.)
1
. Pedagogia este o ştiinţă care face parte din 

categoria ştiinţelor socioumane, având ca obiect de studiu educaţia. Ea este deopotrivă o 

ştiinţa explicativă şi normativ-prescriptivă. Aşadar, această ştiinţă dialoghează cu 

realitatea educaţională, o chestionează şi o analizează, dar ţinteşte şi idealul, edifica şi 

sugerează ceea ce merită şi poate fi concretizat.  

Concepţia despre educaţie ca mod de înţelegere şi interpretare a acesteia, 

exprimată în forma unui ansamblu de idei unitare, împărtăşite de un număr reprezentativ 

de specialişti, este condiţionata istoric, social, ideologic şi ştiinţific. Raportându-ne la 

marile epoci istorice pe care le-a parcurs omenirea, putem spune că Antichităţii îi este 

specifica concepţia conform careia educaţia constă în ajutorul dat copilului pentru a 

deveni om, în spiritul celor trei valori fundamentale – Binele, Frumosul şi Adevărul. 

Concepţia ţine de pedagogia esenţei sau, mai concret, de filosofia esenţei. Dacă 

pedagogia era integrată în filosofie, care avea în vedere modelul unui om abstract – 

ideal, prefect, desăvârşit, Evul Mediu este dominat de concepţia religioasă asupra 

educaţiei, menirea acesteia fiind pregătirea salvării omului prin respectarea şi 

îndeplinirea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu întruchipează modelul suprem al 

valorii spre care existenţa trebuie să se îndrepte. 

În Renaştere, concepţia despre educaţie revine la problematica copilului / 

omului, urmărind dezvoltarea sa completă, integrală, care constă în ajutorul dat 

copilului pentru a-şi asuma condiţia umanităţii, în epoca modernă, problema 

fundamentală devind problema raportului dintre natură şi cultură. Concepţia pedagogică 

                                                 
1
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modernă este în esenţă cognitivistă, pentru care educaţia consta în capacitatea de a 

conduce fiinţa umană prin cunoaştere de la natura sa concretă la natura sa ideală. 

Paradigma educaţiei moderne este paradigma raţionalist intelectualistă ce promovează 

învăţarea cognitivă ca fundament al dezvoltării personalităţii. 

Postmodernismul încearcă să demoleze această paradigmă, promovând 

concepţia unei educaţii eliberate de orice constrângeri şi modele unice. Înscriindu-se în 

exigenţele finalităţilor determinate la nivelul modelului cultural al societăţii 

postindustriale, de tip informatizat, care vizează formarea unei personalităţi adaptabile 

unei luni aflate permanant în schimbare rapidă, concepţia postmodernă asupra educaţiei 

promovează mai multe paradigme Sunt modele de aplicare a teoriilor educaţiei şi 

instruirii, pornind de la premisa că există întotdeauna mai multe moduri de a transforma 

decât de a fi, respectiv, există mai multe variante de a rezolva problemele instruirii şi 

educaţiei. Variantele pedagogiei constructiviste par să răspundă cel mai bine idealului 

educaţional postmodern, în care educatul reconstruieşte prin educaţie, construindu-se pe 

sine. Conform constructivismului, elevul ocupă o poziţie centrală, toate acţiunile 

didactice fiind construite în jurul lui (spre deosebire de învăţământul tradiţional, unde 

rolul central îl deţinea profesorul, ca expert).  

Cunoştinţele nu sunt obiective; matematica şi ştiinţele sunt văzute ca sisteme cu 

modele care descriu cum ar trebui să fie lumea, şi nu cum este. Rolul profesorului este 

acela de a organiza informaţiile în jurul întrebărilor şi situaţiilor discrepante pentru a 

angaja interesul elevilor. Elevii sunt încurajaţi să formuleze întrebări, să facă analogii, 

experimente pentru a ajunge la propriile concluzii. Acestea sunt elementele unei învăţări 

eficiente. Astfel curriculumul trebuie organizat în spirală pentru a putea permite elevului 

să construiască pe ceea ce a învăţat deja. 

Rolul profesorului nu mai este cel de emiţător de cunoştinţe, ci preia treptat alte 

roluri: de a organiza învăţarea, de a ghida elevul spre descoperirea noilor informaţii, de 

observator, etc., de fapt elevul şi profesorul trebuie să se afle într-un dialog activ 

(învăţare socratică). 

Voi prezenta mai jos câteva caracteristici ale profesorului constructivist: 

 Este una dintre resursele din care elevul poate învăţa, nu cea mai importantă 

sursă de informaţii; 

 Angajează elevii în experienţe care le provoacă cunoştinţele anterioare; 

 Încurajează spiritul critic al elevilor prin punerea lor în situaţia de a formula 

întrebări.  

 Încurajează de asemenea discuţiile între elevi pe o anumită temă care 

presupune interpretări, dezbateri; 

 Încurajează şi acceptă iniţiativa şi autonomia elevilor.  

 Utilizează terminologie cognitivă, precum „clasifică”, „analizează”, „creaţie”, 

atunci când sarcina de lucru o permite; 

 Nu separă procesul cunoaşterii de cel al descoperirii; 

 Insistă pe exprimarea clară a elevilor. Atunci când elevul poate comunica 

ceea ce a înţeles atunci se poate spune că a învăţat. 
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ROLUL ŞI MISIUNEA EDUCAŢIEI 

Gavrilescu Elena, Chiţu Ligia 

Liceul „Simion Stolnicu” Comarnic, Prahova 

Începutul secolului al XXI-lea dar şi al mileniului III este puternic marcat de o 

societate care, în ansamblul său, este fondată pe cunoaştere şi informaţie şi care ar putea 

fi denumită generic „societatea cunoaşterii”. Sintagmei „societatea cunoaşterii” i se 

asociază o altă sintagmă cu ecou afectiv pentru noi, slujitorii şcolii, „societate 

educativă”. Foarte multe din care se întâmplă în jurul nostru, bune sau rele, ne duc cu 

gândul la educaţie.  

Prin educaţie se urmăreşte formarea unei personalităţi în concordanţă cu 

cerinţele obiective ale societăţii, dar şi ale individului, pe tot parcursul vieţii sale. 

Seneca, de exemplu, consideră că şi „bătrânii trebuie să înveţe”, Comenius susţine că 

„pentru fiecare om, viaţa este şcoală, de la leagăn până la mormânt”, iar Nicolae Iorga 

precizează că „învăţat este omul care se învaţă necontenit pe dânsul şi învaţă necontenit 

pe alţii”. Deci, educaţia devine o necesitate a societăţii contemporane, reprezentând un 

principiu teoretic şi acţional care încearcă să ordoneze o realitate specifică secolului 

nostru.  

Cel mai important criteriu care impune şi justifică educaţia este factorul social 

schiţat de accelerarea schimbărilor, dinamismului, mobilitatea profesiilor, evoluţia 

ştiinţelor, criza modelelor raţionale şi de viaţă, precum şi creşterea gradului de 

democratizare a vieţii sociale.  

Necesitatea educaţiei este impusă şi de o serie de factori individuali, cum ar fi 

necesitatea integrării dinamice a omului în societate, nivelul crescut al aspiraţiilor 

individuale, sentimentul demnităţii personale, nevoia de încredere în viitor şi în progres.  

Scopul fundamental al educaţiei este de a menţine şi de a îmbunătăţi calitatea 

vieţii si progresul.  

Educaţia ca proces de modelare a personalităţii, realizat de familie, şcoală, 

societate are ca scop pregătirea educatului pentru educaţie. Autoeducaţia evidenţiază 

faptul că omul nu reprezintă un produs inert al unor forţe externe sau interne. Omul este 

în mare măsură rezultatul voinţei proprii. Pregătirea pentru educaţie se realizează prin 

întreg procesul educaţional. Educaţia care precedă autoeducaţia oferă tânărului direcţia 

devenirii sale, îi formează deprinderile şi priceperile, indispensabile unui caracter 

independent şi îi cultivă încrederea în sine.  

Menirea şcolii, a activităţii profesionale constă în a provoca în conştiinţa 

educatului nevoia de educaţie. Prin intermediul educaţiei, copilul asimilează şi 

interiorizează – transformându-le în comportamente, modele, norme, valori, atitudini, 

cunoştinţe şi asigură trecerea de la realitatea pur biologică, la cea socială, umană. Pe 

această bază, având ca premisă predispoziţiile ereditare, se edifică personalitatea 

copilului.  

Educaţia pregăteşte tânăra generaţie de elevi pentru valori autentice, pentru 

muncă şi viaţă, îi cultivă şi îi dezvoltă calităţile sale – inventivitate, originalitate, 

cutezanţa în abordarea unor complexe probleme ştiinţifice şi tehnice – în supleţea 

gândirii, putere de muncă raţional desfăşurată, stil de muncă eficient.  

Educaţia formează culturi ştiinţifice solide – fapte, noţiuni şi scheme 

conceptuale, necesare ca tânărul să poată citi şi discuta informaţiile ştiinţifice, întâlnite 

în literatura curentă, să poată interpreta cu uşurinţă şi siguranţă fenomenele ştiinţifice 

obişnuite.  



 

69 

 

Educaţia conferă activităţi de formare, dezvoltare a personalităţii umane:  

a) Formare-dezvoltare a conştiinţei morale, care vizeaza optimizarea raportului 

omului cu lumea şi cu sine; 

b) Formare-dezvoltare a personalităţii „prin ştiinţă şi pentru ştiinţă”, prin 

dobândirea unor cunoştinţe, capacităţi si atitudini cognitive, generale şi specifice, cu o 

largă susţinere afectivă, motivaţională, caracterială; 

c) Formare-dezvoltare a personalităţii umane, prin intermediul valorilor ştiinţei 

aplicate, exprimate în termeni de utilitate, productivitate, eficienţă; 

d) Formare-dezvoltare a personalităţii umane, prin intermediul valorilor generale 

ale frumosului existent în natură, societate, artă; 

e) Formare-dezvoltare a personalităţii, prin intermediul valorilor sănătăţii 

umane. 

Educaţiei îi revine rolul de a forma specialişti, care se cer într-o societate a 

cunoaşterii. Educaţia în societatea cunoaşterii înseamnă dezvoltarea competenţelor 

secolului XXI:  

 Responsabilitate şi capacitate de adaptare la locul de muncă şi în comunitate; 

 Competenţe de comunicare – realizarea unor comunicări eficiente verbale, 

scrise, şi multimedia într-o varietate de forme şi contexte; 

 Creativitate şi curiozitate intelectuală – dezvoltarea, implementarea şi 

comunicarea ideilor noi, deschidere şi receptivitate la nou; 

 Gândire critică si sistemică – înţelegerea conexiunilor dintre sisteme, 

exersarea legăturilor şi realizarea unor alegeri complexe; 

 Informaţii şi abilităţi media – accesarea, analizarea şi administrarea continuă 

a informaţiilor prin integrarea media în educare, în diverse forme şi medii; 

 Capacităţi de colaborare şi interpersonale – colaborarea productivă cu toţi 

membrii echipei; conduita empatică; respectarea altor puncte de vedere; 

 Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor  - capacitatea de a 

depista, formula, analiza şi rezolva problemele; 

  Autoformare – monitorizarea continuă a propriilor nevoi de învăţare, 

transferul cunoştinţelor dintr-un domeniu în altul; 

 Responsabilitate socială – acţionarea în mod responsabil, ţinând cont de 

interesele comunităţii; demonstrarea unui comportament etic la locul de muncă şi în 

comunitate. 

Educaţia oferă o imagine globală asupra universului cunoaşterii şi acţiunii 

umane. Un univers nou, lipsit de timp şi spaţiu, univers reproiectat în conştiinţa umană 

sub forma intuiţiei, un univers fără cauză şi efect, un univers al incertitudinilor, dar 

pulsând de energie şi mişcare este cunoscut de elevi şi tânăra generaţie şi integrat în 

cultura lor ştiinţifică.  

Educaţia pregăteşte tineretul pentru a înţelege imperativele ştiinţei şi conduita 

oamenilor de ştiinţă, îşi asumă nobila misiune a întrebărilor care luminează conştiinţa şi 

incită la căutarea adevărurilor, făcând din social, din comunitatea oamenilor de ştiinţă 

parteneri de dialog. 

Educaţia se circumscrie unui spaţiu şi timp ce re-creează climatul favorabil 

activităţilor de creaţie ştiinţifică, stimulează prin cooperare sau respectul puterii de 

sacrificiu pe care ştiinţa o cere, înţelegerea şi practicarea cotidiană a virtuţilor ce 

definesc o ordine morală proprie şi de la care tânăra generaţie să se inspire, la care să 

aspire sau chiar să o amplifice prin propria conduită.  
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Educaţia vizează o ordine, o armonie, o frumuseţe intelectuală proprie ce incită 

conştiinţa la modestie, măsură, reflecţie şi contemplarea frumuseţii interioare a naturii, 

toate de natură să reducă teama de ştiinţă, să impuna o moralitate aparte, plasate la 

nivelurile cognitiv şi volitiv. 

În toate timpurile şi orânduirile sociale a existat o atitudine favorabilă, de 

încredere în forţa şi rolul educaţiei. Astfel, Democrit a afirmat că în fiecare individ, 

educaţia poate crea „o a doua natură”. Kant susţine că „în educaţie stă marele secret al 

perfecţiunii naturii omeneşti”, Comenius arată că, „nu se afla alt mijloc mai puternic sub 

soare pentru îmbunătăţirea vieţii omeneşti decât o educaţie a tineretului”. 
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ROLUL FORMATIV AL EDUCAŢIEI 

Vişan Mihaela- Monica 

Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti, Prahova  

 

Educaţia stă la baza dezvoltării personale. Ea trebuie să permită fiecărui 

individ să-şi valorifice potenţialul de care dispune. Respectul faţă de diversitate şi 

individualitate devine principiul fundamental al educaţiei, stând la baza adaptării 

sistemelor educative şi modernizării proceselor didactice.  

La originea termenului educaţie stau două verbe latineşti : 

- educo, educare („a alimenta, a îngriji, a creşte”, acţiunea vizând atât fiinţa 

umană, cât şi creşterea animalelor sau cultivarea plantelor) ; 

- educo, educere („a duce, a conduce, a scoate”). 

Educaţia are la baza multiple şi variate acţiuni educative care diferă între ele prin 

caracteristicile agenţilor educaţiei, cadrul în care se desfăşoară, gradul de 

intenţionalitate, strategii utilizate, conţinuturi vehiculate .  

Treptat, nivelul de instruire şi educare începe să devină factorul primordial de 

integrare economică şi socială. În contextul modernizării şi internaţionalizării 

economiei, educaţia şi formarea dobândesc o importanţă mai mare decât în trecut, 

deoarece constituie condiţii indispensabile pentru participarea cetăţenilor la viaţa socială 

şi economică. Cunoştinţele, competenţele şi calităţile umane ale cetăţenilor constituie o 

miză importantă a lumii de astăzi, în care, mai mult ca niciodată, eşecul şcolar 

generează eşecul social, adică viaţa precară , marginalizare, dependenţă de mecanismele 

asistenţei sociale. Tinerii fără calificare sunt primele victime ale şomajului, deoarece 

diplomele care atestă nivelul de instruire şi competenţă servesc ca instrumente de 

selecţie pentru ocuparea unui loc de muncă, cei puţin sau insuficient calificaţi fiind 

înlăturaţi. Fenomenul de excludere socială îi privează pe aceşti tineri de viitor, generând 

fenomene de violenţă socială, punând în pericol democraţia, dezvoltarea economică şi 

coeziunea socială.  

Pornind de la varietatea situaţiilor de învăţare şi de la gradul diferit de 

intenţionalitate acţională, educaţia  poate obiectiva în trei ipostaze: educaţia formală , 

educaţia nonformală şi educaţia informală.  

Educaţia formală - urmăreşte în principal introducerea treptată, progresivă a 

elevilor în tainele cunoaşterii, pe de o parte, iar pe de altă parte, urmăreşte dezvoltarea 

psihică şi psihosocială a elevilor cât şi pregătirea lor pentru viitoarea integrare socio - 

profesională. De ea beneficiază persoane aflate în formare: copii, adolescenţi, adulţi. 

Scopul acestui tip de educaţie îl constituie introducerea progresivă a elevilor în marile 

paradigme ale cunoaşterii şi instrumentalizarea lor cu tehnici culturale care le vor 

asigura o anumită autonomie educativă. Educaţia formală permite o asimilare 

sistematizată a cunoştinţelor şi facilitează dezvoltarea unor capacităţi , aptitudini şi 

atitudini necesare pentru inserţia  individului în societatea dată.  

Educaţia nonformală - reprezintă ansamblul acţiunilor educative desfăşurate 

într-un cadru istituţional, dar în afara instituţiei şcolare, acţiuni care au un caracter 

opţional sau facultativ. Instituţiile precum teatrul, biblioteca, muzeul, biserica 

desfăşoară şi acţiuni cu valoare educativă; aceste acţiuni nu au în vedere planuri şi 

programe educaţionale, au însă un impact deosebit asupra oamenilor pentru că folosesc 

mijloace precum: imaginea, rezonanţa afectivă a unor evenimente. De precizat este şi 

faptul că aceste acţiuni dezvoltă cultura generală a omului şi structura profesională.  
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În cadrul acestei educaţii, un rol aparte îl are familia, ale cărei acţiuni educative 

încep din primul an de viaţă al omului, continuă pe tot parcursul vieţii desfăşurându-se 

atât pe verticală cât şi pe orizontală: de la părinte la copii, între fraţi, între soţi. La 

graniţa dintre educaţia formală şi cea nonformală se situează cercurile şi concursurile 

ştiinţifice, artistice, sportive, coordonate de profesor. Sunt nonformale datorită faptului 

ca sunt implicaţi mai puţini copii şi nu se desfăşoară după planuri, programe, dar au în 

vedere posibilităţile şi interesele copiilor. Educaţia nonformală vine adesea în 

întâmpinarea nevoilor de educaţie ale unor categorii defavorizate: săraci, şomeri, 

analfabeţi, persoane cu nevoi speciale, etc.  

V. de Landsheere enumeră printre obiectivele educaţiei nonformale (1992, p. 

566): alfabetizarea, desăvârşirea profesională sau iniţierea într-o nouă profesie, educaţia 

pentru sănătate, timpul liber, etc.  

Educaţia informală - se referă la totalitatea ideilor, deprinderilor, obişnuinţelor 

pe care elevii le dobândesc in chip spontan, în afara mediului educaţional 

instituţionalizat; este expresia experienţei de viaţă a elevului. Efectele educaţiei 

informale şi nonformale depind de calitatea educaţiei formale. Ca durată şi ca pondere 

educaţia nonformală şi informală o depăşesc pe cea formală. Şcoala trebuie să 

pregătească elevul ca să ştie cum să valorifice educaţia nonformală şi informală.  

Educaţia răspunde unor nevoi de formare a personalităţii umane în diverse 

planuri: intelectual, socio- moral, estetic, fizic- corporal, etc. Personalitatea fiecăruia 

dintre noi are componente individualizate (biologice, psihice, sisteme de valori ce 

susţine persoana în ceea ce face) în raport cu alte persoane. Personalitatea se formează, 

se dezvoltă, desăvârşeşte, nu e înnăscută, depinzând de calitatea acţiunilor educaţionale, 

a mediilor străbătute, experienţelor trăite .  

Educaţia intelectuală are la bază mecanismele psihice implicate în cunoaştere: 

mecanisme cognitive (gândire , memorie, imaginaţie) având ca obiect formarea omului, 

fiind şi în acelaşi timp un proces îndelungat ce începe din primul an de viaţă, se 

desfăşoară intensiv pe parcursul creşterii. Un rol deosebit în educaţia intelectuală îl are 

scoala prin intermediul lecţiilor, consultaţiilor, meditaţiilor, cercurilor şcolare, 

olimpiadelor, etc.  

Necesitatea permananţei educaţiei în plan individual şi istoric a fost intuită de 

mult timp, în primul rând de clasicii pedagogiei universale. „Pentru fiecare om, viaţa sa 

- notează Comenius- este o şcoală, de la leagăn până la mormânt”. Şi tot el consideră că 

„tot ce suntem, ce facem, ce gândim, vorbim, urzim, dobândim şi posedăm nu este 

altceva decât o anumită scară pe care ne urcăm din ce în ce mai mult, spre a ajunge cât 

mai sus, fără însă să putem atinge vreodată suprema treaptă”. (1970, p. 20). Principiul 

educaţiei permanente trebuie pus în relaţie directă cu progresul individual şi social. 

Pentru individ, educaţia permanentă este un efort de reconciliere şi armonizare ale 

diverselor stadii de instruire (preşcolar, şcolar, universitar), în aşa fel încât individul să 

nu vină în conflict cu sine însuşi (Lengrand 1973, p. 55).  

Principiul educaţiei permanente alimentează şi potenţează acea disponibilitate 

neţărmurită a individiului de a cunoaşte mai mult şi mai bine, de a se încrede în forţele 

proprii pentru a învăţa şi a cerceta, de a se înscrie pe un traseu existenţial mereu nou, 

care are la orizont un alt început. Căci educaţia (prin şcoală) nu este decât o iniţiere, un 

debut, un ajutor pentru autoajutor.  

O activitate conştientă, intenţionată pe care omul o desfăşoară pentru formarea 

propriei persoane, vizând aspecte intelectuale, morale religioase poate fi şi autoeducaţia. 

Copilul la vârste mici nu este capabil să se autoeduce dar pe măsură ce avansează în 
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vârstă autoeducaţia ocupă un loc tot mai important în procesul sau de formare având la 

baza următoarele condiţii: autocunoaştere, fermitatea hotârârii şi un ideal propriu bine 

conturat. Autoeducaţia reprezintă legătura dintre educaţie şi educaţia permanentă. 

Educaţia a fost dintotdeauna şi va fi în continuare un fenomen legat de 

înţelegerea şi rezolvarea raportului dintre individ şi societate. A educa înseamnă a 

dezvolta toate componentele personalităţii , încât individul să dobândească un mod 

propriu de interacţiune.  
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AUTORITATEA PEDAGOGICĂ – PREMISĂ A EDUCAŢIEI 

EVENIMENT  

Prof. psihopedagog Adet Nicoleta  

Şcoala Gimnazială Specială Nr.1, Ploieşti, Prahova 

Clasa şcolară e un grup de învăţare care se aseamănă, în multe privinţe, cu un 

grup de muncă dar are şi câteva caracteristici proprii. Principala caracteristică a grupului 

de învăţare o constituie situarea în centrul obiectivului sau de activitate a sarcinii de 

organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ. Din aceste cauze şcolii îi 

revine, în primul rând, misiunea de a informa şi familiariza pe elevi cu diverse domenii 

ale cunoaşterii, dar şi de a-i forma în spiritul cerinţelor formulate de societate la un 

moment dat. Realizarea
1
 acestor aspiraţii este favorizată de câteva evenimente care s-au 

produs recent în funcţionalitatea şcolii şi care atrag atenţia asupra rolului proceselor de 

comunicare, respectiv: centrarea activităţii de predare nu pe profesor ci pe cel care 

învaţă; remarcarea avantajului folosirii metodelor active în procesul de predare învăţare; 

democratizarea relaţiei profesor-elev; elaborarea unei temeinice fundamentări toeretice 

privind managementul clasei de elevi în legătură cu care s-a produs reconsiderarea 

rolurilor actorilor implicaţi în actul educaţional; diversificarea surselor de informare pe 

care le poate folosi elevul. 

Cu toate acestea, în ciuda numeroaselor semnale privind necesitatea revizuirii 

unor comportamente profesionale, practicile educaţionale continuă să fie dominate de 

autoritatea excesivă a profesorului care menţine monopolul asupra situaţiilor de vorbire, 

care controlează în mod exagerat conţinuturile vehiculate. În aceste condiţii persistă 

câteva întrebări justificate: „De ce se implică elevii atât de puţin în dialogul şcolar deşi 

libertatea lor de manifestare şi exprimare a crescut simţitor? Ce se poate face pentru a-i 

ajuta pe elevi să folosească şansa extraordinară pe care au obţinut-o de a se dezvolta 

liber, fără constrângeri ideologice? După ce criterii ar putea fi apreciat gradul de 

participare reală a elevilor la realizarea schimbului de idei si competenţe?” 

Adevăratul
2
 educator nu identifică autoritatea pedagogică cu prerogativele pe 

care i le conferă instituţia, nu confundă autoritatea pedagogică cu autoritatea formală, 

exterioară, asigurată şi protejată de institutia şcolară. Autoritatea pedagogică este o 

relaţie, „un contact social sub forma dirijării ocrotitoare şi a supunerii încrezătoare”, 

este un act de asistenţă culturală şi socială în care părinţii îşi ajută fiii, profesorul - 

elevul, să rezolve problemele şi să învingă dificultăţile. Ea se stabileşte pe fundamentul 

liberului consimţământ, se schimbă necontenit, deoarece, datorită educaţiei şi/sau 

evoluţiei acestuia ca urmare a creşterii şi maturizării lui, copilul se transformă şi el 

neîntrerupt. Fiind menită să facă tot mai mult loc libertăţii copilului, autoritatea 

pedagogică ar trebui să nu urmărească o permanentă dependenţă / subordonare, ci 

numai o dirijare temporară a unei persoane încă neautonome. Educatorul este cel care dă 

copilului puterea de a-şi lua soarta în propriile mâini, care-l învaţă să se conducă şi să se 

ajute singur. În acest context putem afirma că, educatorul este un eliberator. Luată şi 

practicată în acest sens, autoritatea pedagogică nu poate pretinde nici supunere oarbă, 

dar nici o simplă subordonare, (pentru că ar creşte riscul fixării copilului în starea de 

dependenţă), scopul ei este să se facă de prisos, îndemnând copilul să acţioneze cu 

                                                 
1
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2
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judecată, să fie cinstit cu sine, să nu obosească şi să nu renunţe, astfel, la proiectele sale, 

să nu-şi uite căutarea, să nu-i moară iubirea.  

În concepţia lui B.B. Geissler, autoritatea pedagogică se face treptat inutilă dacă 

elevilor li se oferă în şcoală cât mai multe situaţii pentru a lua decizii, pentru a alege 

mijloace, căi şi variante pentru rezolvarea problemelor, dacă sunt discutate scopurile 

urmărite şi motivele care i-au determinat să decidă (într-un anumit mod şi nu într-altul), 

dacă există un câmp pedagogic deschis, permeabil colaborării, apropierii, coparticipării, 

dialogului şi acceptării.  

Autoritatea pedagogică trebuie să fie o autoritate morală, o autoritate care se 

impune prin calităţile ei intrinseci. Chiar dacă poate cunoaşte conceptul de autoritate 

pedagogică, nu este exclus ca educatorul să alunece spre satisfacerea (oarbă, absurdă) a 

propriei sale dorinţi de putere. Frica de a-şi pierde prestigiul social sau locul în ierarhia 

profesională, ambiţia de a urca (rapid) treptele ierarhiei instituţionale îl pot împinge spre 

o pseudo-autoritate pedagogică, pe care se simte dator să o pretindă, în ciuda tot mai 

evidentei sale contraproductivităţi profesionale şi morale. Pus în faţa unor realităţi 

sociale şi conceptuale noi, educatorul se vede nevoit să părăsească mentalitatea şi 

comportamentul managerului tradiţional, căruia îi aparţineau întreaga decizie şi întregul 

control al grupului.  

În managementul tradiţional, arată W. Glasser, dirijarea (cvasitotală), 

ameninţarea, penalizarea, pedeapsa şi recompensa sunt principalele mijloace de 

coordonare a activităţii; frica este considerată cea mai bună şi sigura cale în determinarea 

elevilor să înveţe; tot ce vine de la educator este bun şi a nu-i urma îndemnul constituie 

o erezie, un act cert de nesupunere. Închis într-o concepţie managerială tradiţională, 

educatorul caută să concentreze cât mai multă putere. Discipolul are însă nevoie, în 

primul rând, nu de ameninţare, frică, penalizare, de conflicte externe, zgomotoase, ci de 

sprijin, de încurajare. De aceea, ca manager modern, prim-planul activităţii şi 

preocupărilor educatorului nu-l vor mai ocupa ameninţările, blamarea, subestimarea, ci 

preocuparea de susţinere a creşterii, a cooperării; şi, totodată, preocuparea de a gândi, 

împreună cu elevii săi, la cea mai bună cale de îmbunătăţire a actului educativ, fie prin 

perfecţionări succesive, fie prin descoperirea altor variante. Prin practicarea unui 

management modern, elevii vor fi constant implicaţi în formularea şi redefinirea 

obiectivelor, scopurilor activităţii desfăşurate şi în evaluarea performanţei; vor fi 

antrenaţi în munca de perfecţionare a activităţii şcolare, educative. Ei vor face sugestii, 

pe care educatorul le va analiza şi de care va ţine seama în munca şi deciziile sale 

ulterioare. Ca manager modern, el va fi mereu inventiv, dinamic; va căuta, cooperând cu 

elevii, căi, mijloace, soluţii pentru întreţinerea şi impulsionarea creşterii lor. Centrat pe 

redistribuirea deciziei şi a controlului, managementul educaţional modern extinde 

posibilitatea elevilor de participare la delimitarea şi susţinerea propriului lor destin. Într-

un cuvânt, educatorul va apela cât mai puţin la constrângere şi cât mai mult la 

cooperare. Fără a face din ea un scop şi o obişnuinţă, fără a fi folosită abuziv, 

constrângerea nu poate fi, totuşi, eliminată total din educaţie. Însoţită de tact, răbdare, 

raţionalitate, dozare, constrângerea poate, în anumite cazuri, spori pe individ, fără a fi 

însă niciodată singurul şi cel mai important instrument educativ.  

Din cercetările sale şi ale grupului pe care l-a coordonat, J. Piaget
3
 a ajuns la 

concluzia că, de vreme ce regulile şi normele impuse conştiinţei copilului prin 

constrângere prezintă un caracter mai mult sau mai puţin uniform de exterioritate şi de 

                                                 
3
 Piaget, Jean - Judecata morală la copii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980 
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autoritate brută, ele nu reuşesc să socializeze efectiv copilul, ci îi accentuează 

egocentrismul lui specific. Chiar dacă, uneori, în educaţie, apelul la constrângere este 

inevitabil, totuşi, cultivarea şi amplificarea raportului de cooperare rămâne temeiul 

conceperii şi derulării actului educativ.  

În condiţiile în care şcoala actuală încurajează egoismul în defavoarea cooperării 

(sau, mai bine-zis, neglijează practicarea cooperării), se pune problema modului de a-l 

scoate pe copil din egocentrismul lui şi de a-l determina să coopereze, soluţia fiind 

aceea de a practica cooperarea însăşi (în relaţiile cu copilul şi între copii). În concepţia 

lui J. Piaget, cooperarea apare ca „raport social esenţial care tinde spre eliminarea 

fenomenelor infantile”. Înăbuşind egocentrismul practic şi mistica constrângerii, „pentru 

a ajunge la o aplicare efectivă, precum şi la o noţiune interiorizată şi comprehensivă a 

regulii”, cooperarea îl scoate pe copil din starea lui iniţială de „egocentrism 

inconştient”, natural şi îi deschide perspectiva maturizării, ea îl apropie, în relaţiile cu 

partenerii, de practica reciprocităţii”. Prin cooperare, susţine J. Piaget, autonomia (în 

sensul de libertate productivă, responsabilă) ia locul eteronomiei, regulile încetează să 

mai fie exterioare, devenind factori şi produse ale personalităţii; ele pot fi acceptate, 

negociate, respinse sau reformulate (prin consens). Cooperarea este sursa personalităţii, 

dacă prin personalitate, precizează savantul elveţian, înţelegem nu eu-l inconştient al 

egocentrismului infantil, nici eu-l anarhic al egocentrismului în general, ci eu-l care, 

pentru a se face respectat, se situează şi se supune normelor reciprocităţii şi discuţiei 

obiective. În şcoală, atitudinile de cooperare, cele mai vizibile se reflectă prin relaţiile 

sportive şi prin relaţiile desfăşurate în cadrul învăţării prin cooperare. Metodele de 

învăţare prin cooperare oferă o soluţie acestei provocări incluzive, cercetările 

demonstrând că metodele şi tehnicile de învăţare prin cooperare pot consolida 

atitudinile pozitive faţă de învăţare, pot îmbunătăţi performanţele, rezultatele şcolare şi 

stima de sine ale elevilor, putând promova interacţiunea pozitivă şi sprijinul reciproc 

între elevi. Esenţial este că teoria învăţării prin cooperare şi practicile corespondente se 

inspiră din teoria privind interdependenţă socială, care apare atunci când oamenii au 

obiective comune şi când rezultatele fiecărui individ influenţează acţiunile celorlalţi.  

În mediul educaţional, aceste ipoteze se referă la interdependenţa socială născută 

din eforturile elevilor de a lega şi dezvolta relaţii pozitive sau de a-şi schimba 

comportamentul psihologic şi de a lega şi dezvolta relaţii pozitive sau de a-şi schimba 

comportamentul psihologic şi de a demonstra competenţe sociale. 
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FORUMUL ELEVILOR 

Profesor Iliaş Irina 

Colegiul „Spiru Haret”, Ploieşti, Prahova 

Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti, un loc plin de viaţă, un spaţiu al experienţelor, 

al întâlnirilor şi al emoţiilor împărtăşite. Am discutat cu elevi aflaţi în diferite etape ale 

vieţii de licean şi am încercat să le propun o modalitate de a-şi exprima părerile legate 

de acest lucru, dar şi o cale de a transmite impresii şi sugestii de mai bine. Am iniţiat 

astfel un forum de discuţii şi iată câteva mărturii: 

Alex, clasa a X
a
: „Ei bine, da! Şcoala a reînceput în forţă. Rătăcim pe culoare, 

căutăm sala de clasă, regăsim colegii. Testele reapar, iar timpul trece ... Vacanţa e deja 

departe, trăim o altă etapă, cea a învăţării. Să nu ne îngrijorăm: cursuri de luni până 

vineri! Acesta este mesajul!” 

Teodor, clasa a XI
a
: „Liceul nostru este locul unde se formează capacitatea 

elevilor de a utiliza informaţii în scopul învăţării bunei practici şcolare, dar şi de viaţă. 

Accesul la utilizarea noilor tehnologii, calculatoare, Internet, documentare cu ajutorul 

cărţilor şi publicaţiilor de diferite genuri, echipamentele şcolare de ultimă generaţie, 

toate sunt utile întocmirii proiectelor şcolare, satisfacerii curiozităţilor personale, 

instruirii şi propriei perfecţionări”. 

Andrei, clasa a IX
a
: „Îmi amintesc prima oră de dirigenţie în liceul meu. 

Credeam că va fi ceva obişnuit, însă nu a fost aşa. Am păşit pentru prima dată în Centrul 

de documentare şi informare al şcolii, împreună cu colegii mei. Am asistat la 

proiectarea mai multor materiale atractive cu ajutorul computerului şi 

videoproiectorului. A fost ceva neaşteptat într-un cadru foarte primitor. Eram curios să 

aflu dacă şi colegii mei au împărtăşit aceleaşi sentimente. Se pare că da. Au urmat apoi 

şi alte experienţe asemănătoare...” 

Alexandra, clasa a XII
a
: „Colegiul nostru răspunde nevoii elevilor de cunoaştere, 

de achiziţie şcolară şi personală. Este cadrul în care lucrăm în echipă, ne formăm 

personalitatea şi ne dezvoltăm armonios în spiritul respectului pentru valorilor morale şi 

culturale. Informaţii veritabile transmise în mod plăcut de către profesori, accesul la 

documente audio - video, toate acestea au dus la o înţelegere facilă a mesajului literar şi 

ştiinţific. Activităţile din şcoala noastră ne educă în spiritul respectării normelor şcolare 

şi sociale, al responsabilităţii faţă de noi, de semeni, de mediul înconjurător. Tot aici am 

descoperit plăcerea de a învăţa în mod practic şi de a profita de oportunităţile oferite în 

viaţă.” 

Alina, clasa a XI
a
: „Se pare că nu toţi elevii apreciază beneficiile ofertei liceului 

nostru. Din proprie experienţă, voi împărtăşi importanţa acestora. Dotarea şcolii şi 

calitatea procesului de instruire sunt parte din experienţa mea în derularea orelor de 

curs. Accesul la informaţii variate din toate domeniile facilitează munca, oferindu-ne 

şansa de a ne forma, ţintind către reuşită în cadrul concursurilor şcolare şi examenelor 

finale. În plus, am putut crea o impresie plăcută în cadrul activităţilor şi lecţiilor 

deschise. O experienţă foarte interesantă!” 

Costin, clasa a IX
a
: „Activităţi extraşcolare? Da! Totul devine mai atractiv atunci 

când putem organiza concursuri, jocuri, expoziţii de pictură şi desen, excursii şi vizite la 
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muzee. Putem promova aspecte legate de experienţa noastră, dar şi evenimente de 

diferite genuri. Ne putem instrui în mod plăcut! ” 

Catalina, clasa a XII
a
: Au trecut toamne, ierni, veri şi primaveri. A rămas 

amintirea şi dragostea pentru dascălii mei, cei care m-au învăţat primele lucruri 

esenţiale în şi din viaţa mea. Mi-aduc aminte şi acum când am intrat în clasa a IX-a şi 

culoarele mi se păreau imense şi întortocheate ca un labirint. Acum şcoala nu mi se mai 

pare atât de mare. Holurile nu mai sunt la fel de mari şi întortocheate şi chiar dacă au 

trecut aproape patru ani, timp în care am învăţat despre ecuaţii, legături chimice, forte, 

Carpaţi sau Nichita Stanescu, încă mă simt ca parte din ele. Acum, şi, sunt convinsă că, 

după încă mulţi ani trăirile şi sentimentele mele vor fi aceleaşi .....  

Ştefania, clasa a X
a
 : Am ales colegiul Spiru Haret deoarece spiritul acestei şcoli 

se potriveşte mult mai bine modelului de şcoală pe care doresc să o urmez. Dacă spiritul 

clasei interferează uneori cu individualităţile colegilor, cel al şcolii are ceva mai stabil, 

mai propriu, mai bine cristalizat. Suntem în mijlocul acestui spirit haretian care ne 

modelează. Voi cunoaşte cu adevarat această şcoală, când, după ce mă „despart” de ea, 

voi înţelege ce am lăsat în urmă... 

Acestea sunt câteva dintre gândurile unor adolescenţi care fie sunt boboci 

entuziaşti la început de drum, fie aspiră spre maturitate, dorind să îşi găsească un drum 

în viaţă. Însă toţi au în comun spaţiul în care se derulează bună parte din viaţa lor: 

Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti. Rămânem deschişi opiniilor viitoare!  
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ANALIZA CONSECINŢELOR ÎN PLAN EDUCAŢIONAL A TENSIUNII 

DINTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE 

Profesor Dragomir Ana Maria 

Colegiul „Spiru Haret”, Ploieşti, Prahova 

 

„Plec din viaţă cu mulţumirea că nu am pierdut vremea şi că mi-am îndeplinit datoriile 

atât pe cât puteam să mi le îndeplinesc în împrejurările în care am trăit şi în marginea 

puterilor mele fizice şi intelectuale.”  

(Spiru C. Haret) 

 

Spiru Haret a fost unul dintre fondatorii învăţământului românesc modern care a 

ştiut cum să evite tensiunea dintre tradiţie şi modernitate. Personalitate multilaterală – 

profesor, om de stiinţă, om politic, ministru al învăţământului - Spiru C. Haret ocupa un 

loc de frunte în galeria făuritorilor de solide temelii pentru şcoala românească. 

„Haret e o dovadă de ce poate să facă un om când se acordă cu vremea sa, când 

ştie totuşi să se distanţeze de ea prin ideal şi când are instituţia şi instinctul metodei 

adevărate”(V. Bancila) 

„Marele savant şi om de stat a lăsat o valoroasă operă teoretică şi a reformat 

mediul românesc, el însuşi reprezentând un model de comportament şi gândire 

modernă, într-o societate înscrisă pe calea recuperării unor decalaje şi a unui timp istoric 

pentru a fi sincronizată la spiritul veacului, aşa cum o îndreptăţesc toate potenţele ei 

istorice, spirituale, economice şi culturale. Viziunea sa este de o actualitate 

incontestabilă în orice perioadă de tranziţie”, după cum mărturisea profesorul 

Constantin Schifirneţ. 

El s-a devotat cu totul şcolii şi a avut marea înţelepciune de a şti să se facă 

tolerat de morala epocii pentru a-şi trece realizările. A fost în adevăr apostol, dar fără să 

se facă vreodată caz de apostolatul său, un apostolat ce facea impresia că se ignoră – 

cum bine remarca Vasile Bancila. Mare în simplitatea felului său de a fi, Haret, în 

situaţia în care a ajuns, graţie însuşirilor sale, a ştiut să-şi găsească colaboratori 

admirabili şi să fie necontenit înconjurat de încrederea lor. 

UNESCO a sesizat şapte tensiuni ce au repercursiuni în plan educaţional: 

tensiunea dintre tradiţie şi modernitate, dintre spiritual şi material, dintre global şi local, 

universal şi individual dintre consideraţiile pe termen lung şi cele pe termen scurt, dintre 

competiţie şi egalitate a şanselor, dintre extinderea extraordinară a cunoaşterii şi 

capacitatea fiinţelor umane de a o asimila. 
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Înainte de a ne opri asupra uneia dintre acestea mi s-a părut necesar să precizez 

că UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultral Organization) este cea 

mai mare organizaţie culturală, pedagogică şi ştiinţifică din istoria umanităţii, constituită 

în 1946. 

Una dintre cele şapte tensiuni sesizate este cea provocată de discrepanţa dintre 

tradiţie şi modernitate, care se reflectă în toate planurile vieţii, inclusiv în cel 

educaţional. Această tensiune a devenit din ce în ce mai evidentă începând cu perioada 

imediat următoare revoluţiei din 1989, când şi întreg sistemul educaţional a fost supus 

schimbării inerente a societăţii într-una democratică. 

Pentru început m-am gândit să explic termenii:  

- tradiţie =ansamblul de datini, obiceiuri, credinţe care se statornicesc în cadrul 

unor grupuri sociale şi se transmit din generaţie în generaţie; 

- moderitate=caracterul a ceea ce este modern;  

- modern = care aparţine timpurilor apropiate de vorbitor, recent, actual, care 

este în pas cu progresul actual;  

- tensiune = starea a ceea ce este întins; încordare, situaţie încordată, zbucium 

sufletesc; nervozitate, forţa interioară care ia naştere într-un corp supus unor forţe 

exterioare. 

Termenul de modern este folosit în educaţie, de obicei pentru a releva situaţia 

avansată a prezentului în relaţie cu trecutul care a fost depăşit prin dezvoltare. Pentru 

unii, modernitatea este opusă practicilor tradiţionale şi se caracterizează prin schimbare, 

inovaţie şi dinamism. 

În 1987, S. Lash, lansează propunerea de a înţelege termenul de „modern” nu ca 

modernitate, ci în contextul semantic al modernismului. În timp ce modernitatea este 

prezentată ca fiind inaugurată în secolul XVI - XVII, modernismul este conceptualizat 

ca ceva nou ca o schimbare de paradigmă în arte, care începe la sfârşitul secolului al 

XIX-lea
1
. În societăţile moderne, cunoaşterea e echivalentă cu ştiinţa şi e importantă în 

sine. Oamenii caută căile optime pentru a dobândi „cunoaştere”, „ştiinţă” din cât mai 

multe domenii, considerând că astfel vor fi recunoscuţi drept persoane educate. 

Progresul se face nu prin respectarea tradiţiilor, ci prin contestarea căii 

bătătorite. Lumea contemporană se caracterizează printr-o evoluţie rapidă şi 

imprevizibilă a ştiinţei şi tehnicii, generând o gigantică mişcare de idei, de invenţii şi 

descoperiri, o creştere exponenţială a informaţiei şi a tehnologiei de vârf. Acestea au 

drept consecinţă informatizarea societăţii, returnarea şi reînoirea unor demersuri 

epistemologice pluridisciplinare, din toate sectoarele vieţii sociale (globalizarea). 

Implementarea rapidă a descoperirilor ştiinţifice şi a invenţiilor tehnice fac din 

ştiintă o forţă de producţie generând schimbări rapide în toate domeniile de activitate, la 

care omul trebuie să se adapteze prin educaţie. 

Provocările lumii contemporane, având caracter global au adâncit criza mondială 

a educaţiei determinând : 

 creşterea continuă a cererii de educaţie; 

 penuria mijloacelor în raport cu cererea; 

 ineficienţa sistemului de învăţământ datorită inadaptării lui la schimbările 

ştiinţifice, tehnice si economico-sociale; 

 conservatorismul cadrelor didactice faţă de schimbări (P.H.Coombs 1960)  

                                                 
1
 S. Lash, Modernity or modernism: Weber and contemporary social theory, in Lash, S, Whimster S, Max 

Weber, Rationality and Modernity London: Allen and Unwin, 1987. pag 355. 
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Soluţia acestei crize o constituie reforma învăţământului care să producă 

transformări adânci în raport cu specificul fiecărei ţări, o noua politică a educaţiei pentru 

creşterea calităţii acesteia şi imprimarea caracterului prospectiv. 

Inovarea pedagogică este o mişcare de la tradiţie la modernitate, prin 

introducerea unor schimbări, în scopul creşterii eficienţei procesului de instruire şi 

formare a personalităţii omului contemporan. Inovaţiile în domeniul învăţământului pot 

fi realizate sub forma unor schimbări de concepţie privind sistemul de organizare, 

programele, manualele şcolare şi metodele de învăţamânt, schimbări referitoare la 

relaţiile interpersonale, ca de exemplu relaţia profesor-elev, sau schimbări de natură 

materială, dacă ne referim la mijloacele de învăţământ şi la laboratoarele de tehnologie 

didactică.  

Primul pas al trecerii spre modernitate realizat în învăţământul românesc s-a 

produs imediat dupa revoluţia din anul 1989. Această trecere s-a făcut pe măsură ce şi 

societatea suferea aceeaşi transformare astfel încât pe parcurs ce ne îndreptam spre o 

societate democratică şi învăţământul românesc începea să se schimbe, să se transforme. 

Transformările şi trecerea spre modernitate se realizează prin reforma 

educaţională şi se referă la curriculum, planul cadru, programe şcolare de învăţământ, 

conţinuturi, strategi didactice, metode de predare-învăţare-evaluare, manuale şcolare, 

comportamentul didactic al profesorului şi cel al elevului. 

Relaţia profesor – elev este cu totul alta când vorbim de modernitate. 

Profesorul de tip tradiţional avea atenţia absorbită de materia de vehiculat, de 

transmis şi de asimilat. El se transformă într-un pedagog care nu impune informaţiile 

ştiinţifice ci „construieşte dispozitive de învăţare”, practicând o pedagogie difereţiată şi 

individualizată; proiectant, tutore, manager, moderator organizator si gestionar al 

conţinuturilor, activităţilor şi experienţelor de formare; mediator al învăţării elevului 

într-un cadru euristic; facilitator al învăţării şi autoformării; consilierul elevului care 

are nevoie de sprijin în învăţare; partener al elevului într-o relaţie educaţională 

interactivă; coordonator al muncii elevilor; animator, activizant şi catalizator al 

activităţii de formare, al comunicării, al interacţiunilor şi al schimbărilor; scenograf, 

pregătind decorul desfăşurării învăţării eficiente; actor al demersurilor instructiv-

educative; strateg gânditor pentru a ajuta elevul în dobândirea cunoaşterii prin 

structurări continue reflexive în timpul, înaintea şi după acţiunea educaţională, 

promovând gîndirea şi predarea reflexivă, coevaluator, alături de elev al procesului şi 

produsului învăţării. Cadrul didactic trebuie să fie un facilitator al cunoaşterii elevului 

mai mult decât o autoritate ce introduce cu forţa nişte concepte ambigui în mintea 

elevilor. Flanders (1965) vorbeşte despre „profesorul intregrat” care este o persoană ce 

acceptă, clarifică şi sprijină ideile şi sentimentele elevului; care laudă, încurajează şi 

stimulează participarea elevilor în luarea deciziilor în clasă, în antiteză cu profesorul 

autoritar, dominator care dă ordine şi indicaţii, care critică elevii şi-şi concentrează 

întreaga activitate în jurul propriilor idei şi cunostinţe. 

Noile orientări moderniste asupra ştiinţei educaţiei solicită cu necesitate 

aplicarea unor strategii interactive în predarea-învăţarea şi evaluarea şcolară. 

Profesorul modernist trebuie să se afle într-o relaţie de parteneriat cu elevii săi. 

Însă această relaţie este cu greu realizată deoarece există totuşi o discrepanţă în modul 

de a gândi şi înţelege anumite lucruri. Identificăm astfel în unele şcoli o tensiune 

provocată de conflictul dintre ceea ce gândesc elevii ca fiind modern (de exemplu lipsa 

uniformei şcolare) şi ceea ce consideră profesorii ca fiind modern (crearea unei 

uniforme specifice fiecărei şcoli). Elevii cred că prin impunera unei uniforme şcolare le 
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este afectat dreptul la individualitate, unicitate, originalitate şi astfel consideră ei, că nu-

şi pot exprima propria personalitate.Tensiunea creşte cu atât mai mult cu cât ei sunt 

constrânşi prin scăderea notei la purtare sau exmatriculare să poarte aceste uniforme, iar 

aceeastă tensiune se reflectă şi în relaţiile pe care le au aceştia cu profesorii. Astfel ei 

devin agresivi verbal, manifestându-şi frustarea mai ales faţă de profesorii mai puţin 

îngăduitori şi care le sancţionează abaterile prin note şi ameninţări cu exmatricularea. 

Această tensiune este mult mai evidentă în învăţământul liceal deoarece după cum se 

ştie adolescenţă este o vârstă „dificilă” la care se doreşte afirmarea personalităţii şi 

creativităţii. Regulamentul de ordine interioară impus de unele şcoli, interzice accesul în 

şcoală, elevilor care prin ţinuta lor sfidează bunul gust, moralitatea sau creează un 

complex de inferioritate colegilor prin extravaganţă şi opulenţă. Şcoala nu trebuie 

confundată cu mediile în care se etalează bogăţia şi luxul. La orele de curs, elevii 

trebuie să aibă o ţinută decentă, o îmbrăcăminte curată, ordonată, neprovocatoare. Însă 

regulamentul este deseori ignorat de elevi, ceea ce tensionează relaţiile dintre ei şi 

cadrele didactice. 

În rândul profesorilor, această tensiune apare datorită neacceptării refuzului 

elevilor şi se finalizează cu un conflict ce afectează ambele părţi. Se încearcă 

diminuarea acestei tensiuni prin cooptarea elevilor în alegerea designului uniformei.     

Odată cu invazia reţelelor de telefonie mobilă, toţi elevii, începând chiar cu 

clasele primare posedă câte un telefon mobil pe care îl utilizează şi în timpul orelor de 

curs prin transmiterea de SMS- uri sau scurte apeluri şi prin utilizarea internetului. Nu 

puţine au fost cazurile în care elevii au fost surprinşi chiar copiind la teze şi examene 

prin intermediul telefoanelor mobile. Prin regulamentele şcolare se interzice 

deasemenea utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor. Nerespectarea 

regulamentului aduce după sine şi sancţiunea: în cazul de faţă, confiscarea telefoanelor; 

lucru ce produce o tensiune evidentă între elevul vinovat şi profesorul exigent. Singura 

soluţie pentru aplanarea acestui conflict este închiderea de către elevi şi păstrarea 

telefoanelor mobile în ghiozdane pe perioada orelor de curs. 

Trăim într-o societate aflată în continuă schimbare în care tehnologia digitală 

transformă fiecare aspect al vieţii umane, în vreme ce biotehnologia poate schimba 

însăşi viaţa într-o singură zi. Viaţa modernă oferă şanse şi opţiuni mai mari, dar şi 

riscuri şi incertitudini sporite. Spaţiul contemporan, definit ca o societate a comunicării 

generalizate, este marcat de intensificarea continuă a schimbului de informaţii. Dilatarea 

pieţii informaţionale este posibilă datorită avântului noilor tehnologii informatice şi 

comunicaţionale. 

Digitalizarea culturii la nivelul societăţii a determinat apariţia reacţiilor şi la 

nivelul sistemului educativ, implementarea noilor tehnologii devenind o cerinţă tot mai 

acută în învăţământ. Drept urmare, în ultimii ani s-au intensificat preocupările de 

informatizare la nivelul şcolilor şi a universităţilor. La Congresul Internaţional 

UNESCO, „Educaţie şi informatică”, de la Paris (1989), s-a relevat explicit obiectivul 

prioritar al politicii educaţionale de introducere a informaticii în educaţie pentru 

perfecţionarea procesului de învăţare. O referire specială la planificarea şi proiectarea 

programelor de pregătire iniţială şi continuă a profesorilor din Europa de est, în 

domeniul utilizării în predare – învăţare - evaluare a noilor tehnologii, s-a făcut la 

Moscova (1991), cu ocazia Seminarului European „O platformă europeană pentru 

dezvoltarea unui mecanism de cooperare în domeniul tehnologiilor informatice în 

educaţie”.  
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Educaţia multi-media presupune mai întâi investiţii în infrastructura informatică, 

apoi alfabetizarea în domeniul informatici urmată de utilizarea concretă a calculatorului. 

Astfel prezenţa aproape obligatorie a calculatoarelor în şcoli produce o tensiune atât în 

rândul profesorilor cât şi cel al elevilor. Pentru cei dintâi alfabetizarea în domeniul 

informaticii constituie un proces destul de dificil mai ales pentru cei mai înaintaţi în 

vârstă. Obligativitatea susţinerii lecţiilor pe calculator produce o tensiune destul de mare 

mai ales profesorilor care timp de douazeci - treizeci de ani au susţinut numai lecţii 

tradiţionale. Această tensiune se încearcă a fi diminuată prin intermediul unor cursuri de 

formare continuă, de exemplu T.I.C. sau A.E.L.  

Noile medii de învăţare electronică convertesc modelul structural al interacţiunii 

educator - educat într-un model triunghiular educator - computer - educat. Analizând 

acest model triunghiular de interacţiuni mediate, educator – computer - educat se pot 

face următoarele observaţii: interacţiunea dintre profesor şi elev\student se realizează 

prin intermediul calculatorului. Acest fapt presupune ca fiecare utilizator (atât 

elevul\studentul cât şi profesorul) să deţină anumite competenţe de operare cu 

calculatorul şi minime cunoştinţe despre felul cum poate fi acesta folosit. În acest sens, 

se vorbeşte tot mai mult în ultimii ani despre necesitatea alfabetizării tehnicologico-

informaţională.  

Spre deosebire de profesori, elevii sunt din ce în ce mai mult afectaţi de 

dependenţa utilizării calculatorului, ceea ce le modifică în sens negativ nu numai stilul 

de viaţă ci şi modul de comunicare. Exprimarea scrisă este din ce în ce mai mult 

afectată de prescurtările şi stereotipiile deprinse din utilizarea messenger-ului (de 

exemplu profesorii de limbă şi literatură română se confruntă foarte des cu prezenţa 

prescurtărilor de genul: pt k - pentru ca; k să - ca să, în caietele şi creaţiile elevilor. 

Elevii de astăzi fac parte din „generaţia digitală”, o generaţie (scriu Calvo - Platero şi 

Calamandrei, 1996, p 58) al cărei limbaj „e alcătuit din hipertext, compresie date, 

lărgime de bandă şi biţi” şi care se simte în largul său „în lumea virtuală, în acea lume 

tridimensională creată de un computer în care te mişti punându-ţi o mască şi nişte 

mănuşi speciale”.  

Renunţarea la lectură în favoarea internetului este o altă sursă ce alimentează 

conflictul dintre cadrul didactic şi elev. Elevul parcurge bibliografia dată de profesor 

lecturând doar rezumatele cărţilor pe care ei le găsesc pe internet. De asemenea 

conflictul se accentuează şi mai mult atunci când elevul aduce întreaga temă copiată de 

pe internet fără a participa în mod original la realizarea ei. Mi-e însă greu să găsesc o 

altă soluţie care să aplaneze acest conflict decât cea pe care am utilizat-o cu elevii mei, 

cea a sancţionării prin note mici a celor care refuză să citească şi să-şi formuleze 

original temele. Nu neg contribuţia internetului de a informa, documenta şi distra 

publicul larg, dar nu accept înlocuirea ideilor proprii cu ale altora din comoditate sau 

obisnuinţă, deoarece inhibă sau chiar stopează imaginaţia creatoare. Aceşti elevi ce 

renunţă la lectură în favoarea internetului vor deveni nişte „adulţi marcaţi pe viaţă de 

atrofie culturală.”  

Conflicte şi tensiuni vor exista întotdeauna; fie între copii şi părinţi, între elevi şi 

cadrele didactice; fie provocate de impactul noului asupra vechiului, al modernului 

asupra tradiţionalui; important este un singur lucru: voinţa şi încercarea de atenuare şi 

chiar suprimare a acestora de către noi toţi (elevi, profesori, tineri, bătrâni, copii, adulţi).  

Pentru că am început acest subiect având în minte personalitatea copleşitoare a 

marelui savant şi om de stat, Spiru Haret, am să închei cu spusele acestuia care îmi par 

la fel de adevărate ca atunci când au fost rostite: „Un foarte grav defect al întregului 
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nostru învăţămînt, fără excepţiune, este de a nu se ocupa decât de instrucţiune şi 

nicidecum de educaţiunea tinerimii. Tot ce se face, tot ce se plănuieşte este numai 

pentru programe, material didactic şi alte lucruri ce au de scop a introduce în mintea 

copiilor cea mai mare doză posibilă de cunoştinţe. Negreşit, o instrucţiune solidă şi 

variată este indispensabilă unui om în implinirea datoriilor sale şi către sine, şi către 

familia sa, şi către patrie; însă ea nu este de ajuns pentru a satisface toate trebuinţele 

vieţii complete, după cum a numit-o un mare filosof modern. Mai trebuie ca omul să 

aibă cunostinţa exactă a tuturor drepturilor şi datoriilor sale, precum şi constiinţa, 

convicţiunea intimă şi profundă ca prin neobservarea şi neîndeplinirea lor nu poate fi 

fericit în viaţă; trebuie sa aibă atât de mult deprinderea de a-şi face datoria, încât să şi-o 

facă în mod natural, cu plăcere şi fără greutate; să sufere când nu şi-ar face-o”. (Spiru C. 

Haret)  
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ROLUL ȘI MISIUNEA EDUCAȚIEI  

prof. înv. primar, Oghină Daniela 

Liceul „Simion Stolnicu”, Comarnic, Prahova 

„Marea artă a unui educator constă în cizelarea manierelor şi informarea minţii; el 

trebuie să sădească în elevul său bunele obiceiuri şi principiile virtuţii şi ale 

înţelepciunii, să-i dea treptat o viziune asupra omenirii şi  să dezvolte în el entuziasmul 

de a iubi şi imita tot ce este excelent şi demn de lăudă.” 

John Locke 

Originea cuvântului „educație”, vine din latinescul „educatio” care înseamnă 

creștere, hrănire, formare. 

Cunoscutul pedagog de origine belgiană, Emile Planchard, după ce reproduce un 

mare număr mare de definiții ale educației, date de reputați gânditori, ca o sinteză a 

acestora, își exprimă propriul punct de vedere: „Educația constă într-o activitate 

sistematică, exercitată de adulți asupra copiilor și adolescenților, cu scopul de a-i pregăti 

pentru viața pe care vor trebui și vor putea s-o trăiască într-un mediu dat.” 

O să încerc să povestesc colegilor mei profesori, după o experiență de 16 ani la 

catedră, ce metode folosesc pentru a „crește, hrăni și forma” copiii care-mi sunt elevi și 

nu numai. 

În primul rând, trebuie să precizez că întotdeauna am împletit mai multe lucruri: 

a) metodele clasice cu cele moderne; 

b) desfășurarea activităților extracurriculare (concursuri, drumeții, excursii, 

serbări);  

c) am inițiat parteneriate cu instituții importante: bibliotecile, Clubul Copiilor, 

Poliția, medici pediatri; 

d) am ținut o strânsă legătură cu familiile elevilor mei; 

e) le-am publicat lucrările în reviste pentru copii ( ex. „Popas în lumea 

copilăriei”); 

f) zilnic merg la ei cu multă dragoste și dăruire; 

g) și nu în ultimul rând, am căutat să ma perfecționez continuu. 

Aș vrea să nu zăbovesc asupra metodelor clasice, pe care toți le cunoștem și 

folosim, ci să descriu câteva metode de învățare interactivă, care sunt deosebit de 

eficiente.  Ele se pot clasifica în: 

a) metode care valorifică experiența proprie a elevului, dezvoltă competențe 

de comunicare și relaționare: brainstormingul; ciorchinele; rețeaua de discuții; 

dezbatere; jocul de rol; știu-vreau să știu-am învățat; diagrama Venn; tronul 

intervievatului; eseul de 5 minute; SINELG ș.a. 

b) metode care stimulează gândirea și creativitatea: studiul de caz; 

rezolvarea de probleme, jocul didactic, pălăriile gânditoare, diamantul, cadranele, 

cvintetul, explozia stelară etc. 

c) metode prin care elevii învață să lucreze productiv, dezvoltându-și 

abilități de colaborare: mozaicul, gândiți-lucrați în perechi-comunicați, cafeneaua, 

cubul, proiectul de grup, bulgărele de zăpadă ș.a. 

Metoda „Cadranele” este o metodă pe care am folosit-o atât la disciplina 

„Istorie”, cât și la disciplina „Literatură pentru copii”. Se împarte foaia în patru și se pot 
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stabili obiective diferite în funcție de programa specifică clasei, nivelul elevilor, 

preferințele acestora. 

De exemplu, la istorie la tema „Voievozi români - Ștefan cel Mare” s-ar putea 

folosi această metodă astfel: 

Cadranul 1:  

 Precizați: a) numele voievodului; 

      b) perioada domniei; 

      c) fapte deosebite. 

Cadranul 2: 

 Povestiți una dintre luptele duse de Ștefan cel Mare. 

Cadranul 3: 

 Explicați contextul socio-istoric-european! 

Cadranul 4: 

 Realizați un desen după tema dată. 

 La disciplina „Literatură pentru copii”, subiectul „Sarea în bucate”, de Petre 

Ispirescu (clasele a III-a sau a IV-a), se poate folosi această metodă astfel: 

Cadranul 1:  

Precizați: titlul, autorul, personajele și tema basmului! 

Cadranul 2: 

 Ce sentimente v-au stârnit întâmplările din basm?  

 sau 

Schimbați cursul întâmplărilor! 

 sau 

Povestiți un fragment la alegere! 

Cadranul 3: 

Desprindeți învățătura basmului! 

Cadranul 4: 

Realizați un desen după basm! 

 

Se pot propune o mulțime de exerciții ce vizează înțelegerea textului literar și 

dezvoltarea creativității și vocabularului elevilor. Ei pot fi îndrumați să observe 

cuvintele și expresiile deosebite, să le înțeleagă și să le folosească în contexte noi. 

(Anexa 1) 

O altă metodă interactivă de învățare este metoda „Știu-Vreau să știu-Am 

aflat”, metodă la care se pleacă de la achizițiile anterioare ale elevilor; apoi, prin 

întrebări, aceștia sunt conduși să se gândească ce informații și-ar mai dori să afle despre 

un  anumit subiect, după care le află citind materialele aduse de învățător.  

Prin metoda Venn-Euler, elevii sunt încurajați să găsească asemănări și 

deosebiri între personaje, situații.  

Am folosit la clasă metoda cvintetului încă de la clasa I și am avut bucuria să 

constat că cei mici au reușit să sintetizeze în câteva cuvinte toată importanța lecției. 

Voi anexa fotografii de la proiectul „Să protejăm pădurea” la care am folosit 

metoda cvintetului și metoda „Turul galeriei”. (Anexa 2) 

O altă metodă tradițională care se poate transforma într-o metodă modernă, 

centrată pe achizițiile elevului, este „Prelegerea”. 

La această metodă, dascălul trebuie să se preocupe de: 
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a) Stimularea interesului elevilor (se poate face lansând o întrebare incitantă 

sau intrând în subiect printr-o glumă, ghicitoare, poveste, imagini captivante 

ș.a.); 

b) Implicarea elevilor pe parcursul prelegerii (se poate face prin incitarea 

elevilor pentru a da exemple; a face analogii; a povesti experiențe personale; 

pentru a da răspunsuri la întrebări; pentru a efectua o sarcină scurtă care 

clarifică diverse poziții enunțate); 

c) Aprofundarea înțelegerii elevilor (se poate face folosind exemple și 

analogii); 

d) Evitarea unui punct final la final (se poate realize printr-o 

problemă/aplicații care urmează să fie rezolvată de elevi sau prin solicitarea 

unui rezumat sau a unei concluzii). 

 

O metodă complexă și interesantă este metoda „Proiectul tematic”, iar 

structura lui cuprinde: 

1) alegerea subiectului, programarea demersului și întocmirea hărții 

proiectului; 

2) stabilirea obiectivelor de referință; 

3) analiza și stabilirea resurselor materiale și umane; 

4) stabilirea inventarului de activități și de strategii didactice în raport cu 

conținuturile și obiectivele propuse; 

5) documentarea și investigarea directă, activitatea practică a copiilor 

pentru realizarea proiectului; 

6) pregătirea și prezentarea rapoartelor și a rezultatelor; 

7) stabilirea modalităților de finalizare și de evaluare a proiectului. 

 

Tema proiectului este bine să fie propusă de către elevi. 

Îmi place metoda „Palmei rezumat”, desen al unei plame ce servește drept 

organizator grafic, pentru a-i ajuta pe elevi să găsească ideea principală și detaliile unui 

pasaj pe care îl citesc. 

Învățătoarea demonstrează copiilor cum să utilizeze palma și întrebările pentru 

identificarea ideii principale a unui pasaj de citit, care le este deja familiar. Astfel, copiii 

învață să facă și ei la fel. 

 

Voi anexa fotografii de la câteva serbări și excursii și mă opresc aici cu 

descrierea metodelor interactive, care schimbă radical atmosfera lecțiilor, transformând 

elevii din simplii spectatori în actori principali în procesul învățării. 

Numai făcând toate aceste lucruri pe care le-am enumerat la începutul 

referatului, putem spera că-i pregătim pentru viață și că „semințele” sădite de noi în 

sufletele și mintea copiilor, vor rodi bogat, mai târziu... 
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ANEXA 2 

Metoda „cvintetul” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda „Turul galeriei” 
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ANEXA 3 

Fotografii realizate pe parcursul Proiectului tematic „Să protejăm natura” 
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ROLUL EDUCAŢIEI PERMANENTE  
Profesor Beşleaga Ramona 

Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti, Prahova 

În prezent, dimensiunea educaţiei se suprapune pe dimensiunea întregii existenţe 

a omului, ea începe odată cu naşterea fiinţei umane şi devine o dimensiune a existenţei 

sale pe parcursul întregii vieţi având drept scop să permită fiecărui individ să-şi dezvolte 

personalitatea pe durata întregii vieţi prin munca sa şi prin activităţile sale. Oamenii 

trebuie să fie motivaţi şi capabili să înveţe la orice vârstă, de aceea este foarte 

importantă educaţia din primii ani de viaţă şi din tinereţe, deci educaţia din anii 

şcolarităţii. Trebuie să pună accent pe modernitate, pe utilizarea calculatorului, pe 

îmbinarea activităţilor educative cu cele socio-economice, pe dezvoltarea creativităţii, a 

abilitaţilor practice şi intelectuale şi a spiritului de muncă individuală şi în grup. 

Conceptul de educaţie permanentă a apărut în anul 1919, în Anglia fiind 

considerată o modalitate de a compensa lipsurile din instrucţia realizată la vârsta 

copilăriei şi adolescenţei. Astfel se scoteau în evidenţă neajunsurile învăţământului de 

tip tradiţional care împiedica mobilitatea intelectuală a elevilor, asigura predominanţa 

enciclopedismului, asigura o slabă stimulare a creativităţii, o legătură insuficientă între 

şcoală şi celelalte activităţi umane şi ca atare o slaba integrare socio-economică a 

educaţiei. Încercând să elimine aceste neajunsuri se pune accent pe modernitate. 

Educaţia permanentă se constituie ca un ansamblu de mijloace puse la dispoziţia 

oamenilor de orice vârstă, sex, situaţie socială şi profesională pentru ca ei să nu înceteze 

să se formeze de-a lungul vieţii, cu scopul de a-şi asigura deplina dezvoltare a 

facultăţilor şi participarea eficientă la progresul societăţii. Explozia informaţională 

solicită transformarea permanentă a omului, chiar şi pentru cei care în copilărie sau în 

tinereţe s-au bucurat de o solidă instrucţie. Astfel prin educaţia permanentă fiinţa umană 

îşi menţine şi îşi perfecţionează calitatea sa de personalitate, de dominator şi nu de 

dominant al schimbărilor. Principiul educaţiei permanente a însemnat o reconsiderare a 

întregii concepţii cu privire la şcoală, educaţie, învăţământ. El consta în ideea că 

procesul educaţiei nu trebuie limitat la perioada copilăriei şi a adolescenţei, ci trebuie să 

includă toată viaţa în relaţie cu activitatea profesională. Astfel procesul educaţional nu 

mai este asociat numai cu şcoala sau calităţile intelectuale, el trebuie să fie strâns legat 

de totalitatea experienţelor de viaţă şi a activităţilor umane, de maturizarea 

sentimentelor, de puterea imaginaţiei şi capacităţile intelectului, de curiozitatea care 

însoţeşte căutarea răspunsului la întrebări, de sentimentul responsabilităţii pentru opinii 

şi acţiuni în activitatea socială. În educaţia permanentă, cărţile nu mai constituie 

singurul instrument al educaţiei deoarece teatrul, radioul, televizorul, cinematograful, 

calculatorul şi alte tipuri de concretizări ale dezvoltării tehnologice vor câştiga 

importanţă ca mijloace ale educaţiei. Sistemul educaţiei permanente solicită o integrare 

motivată raţional a activităţilor educaţionale pentru toate perioadele vieţii. Este vorba de 

o integrare a proceselor educaţionale ce au loc în viaţa de familie, în şcoală, cu educaţia 

profesională a adulţilor, astfel ca procesul de educaţie să capete cât mai multă 

autenticitate. Considerarea educaţiei ca un proces atotcuprinzător va da posibilitatea să 

se pună accent pe dezvoltarea capacităţilor artistice şi expresive, pe motivaţie şi pe 

înclinarea spre continuarea educaţiei, pe abilitatea de a continua şi completa propriile 

cunoştinţe. Educaţia din tinereţe trebuie să producă oameni motivaţi şi capabili să înveţe 

pe parcursul întregii lor vieţi, de aceea este foarte important modul în care se realizează 

educaţia elevilor în şcoală. De asemenea se pune accent pe autoînvăţare iar profesorul 
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trebuie să îi consilieze pe indivizi deoarece educaţia permanentă trebuie să se bazeze pe 

dezvoltarea unor personalităţi deplin responsabile, capabile să-şi îndeplinească 

obligaţiile individuale şi colective în raport cu opţiunile multiple cu care se confruntă 

într-o societate în schimbare rapidă şi continuă. 

Problematica educaţiei este abordată astăzi în strânsă legătură cu problematica 

lumii contemporane, lume caracterizată prin importante şi rapide transformări, prin 

cerinţe şi aspiraţii specifice, prin schimbări în toate domeniile antrenate de progresele 

ştiinţei şi tehnicii, de proliferarea informaţiei, de dezvoltarea comunicaţiilor, de evoluţia 

trebuinţelor spirituale şi materiale ale oamenilor. Promovarea democraţiei şi a şanselor 

egale de acces la valorile culturii şi bunurile vieţii conferă indivizilor posibilitatea să se 

manifeste ca fiinţe libere creatoare, capabile să se adapteze schimbării, să reacţioneze 

împotriva dezintegrării vieţii şi a individului. 

Procesul educaţiei permanente este în sine un proces de selecţie pozitivă pentru 

că în loc de a împiedica un candidat să-si continue studiile, îi arată unde se află şi să 

aleagă în deplină cunoaştere a tuturor factorilor următorul nivel pentru care este cel mai 

capabil şi mai motivat să-l atingă, realizând astfel o piramidă după aptitudini. În 

educaţia permanentă orientarea asigură o egalitate reală de şansă pentru ca fiecare 

individ să se împlinească în conformitate cu coordonatele personale şi sociale bine 

definite. Însuşirea unui bagaj de cunoştinţe devine un exerciţiu enciclopedic care se 

dovedeşte din ce în ce mai inutil pe măsura dezvoltării ştiinţei şi tehnologiei. Este deci 

necesar să se stăpânească nu atât cunoştinţele cât o „dibăcie” generală, care să 

reprezinte unealta intelectuală pentru soluţionarea anumitor tipuri de probleme. De 

asemenea prin educaţie permanentă individul îşi dezvoltă propria identitate, îşi dezvoltă 

imaginea de sine, dobândeşte conştiinţa valorii, o morală şi o etică. El învaţă să respingă 

anumite comportamente şi să admire altele. El îşi dezvoltă un sistem de valori interioare 

care-i ghidează şi îi stabilizează comportamentul. Dobândeşte idealuri şi aspiraţii, învaţă 

să depună efort pentru a-şi atinge anumite scopuri, învaţă să mânuiască succesul şi 

insuccesul pe baza experienţei de viaţă. 

Educaţia permanentă există şi astăzi, în sensul că oamenii se dezvoltă şi se 

adaptează în prezent ca rezultat al experienţelor de viaţă şi din afara şcolii şi nu numai 

pur şi simplu ca rezultat al experienţei lor din cadrul clădirilor şcolare sau din timpul 

anilor de şcolarizare. Totuşi idealul pentru care militează susţinatorii educaţiei 

permanente este acela că experienţa educativă, suma totala a experienţelor care 

stimulează dezvoltarea fiecărei persoane în parte, poate fi organizată într-un mod care să 

facă actualul proces de educaţie permanenăa mai impetuos, mai autorealizator, mai 

valoros pentru societate şi pentru individ. Acesta este în mod clar un obiectiv idealizat. 

În forma lui cea mai avansată ar fi posibil ca acesta să implice renunţarea la instituţiile 

şcolare, lucru evident imposibil de realizat în prezent. Este necesară dezvoltarea unei 

mişcări în instituţiile şcolare existente în direcţia promovării educaţiei permanente, 

influenţarea oamenilor în sensul ca aceştia să conştientizeze necesitatea schimbării şi 

autodezvoltării iar şcoala să le ofere sprijin real în realizarea acestor dorinţe. Aceasta 

înseamnă transformarea programelor şcolare în sensul cerut de dezvoltarea omului, de 

cultivarea independenţei, responsabilităţii şi autoanalizei critice. Ele trebuie să fie 

centrate pe valori şi motivaţie. Scopul acestei forme de educaţie va fi să faciliteze 

dezvoltarea oamenilor în aşa fel încât aceştia să întâmpine schimbarea cu interes, nu cu 

frică şi rezistenţă. Dacă oamenii sunt orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi 

nevoia de a fi instruiţi cât mai bine pentru a face faţă noilor tipuri de profesii. 
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Eşecul în dezvoltarea capacităţii de a reacţiona la schimbare poate atrage după 

sine pasivitatea şi alienarea. Conform noilor teorii ale educaţiei permanente o programă 

şcolară ar trebui să cuprindă următoarele elemente:  

- a avea informaţii sau a fi capabil să localizeze informaţia;  

-a avea deprinderi intelectuale ce pot fi generalizate la un nivel mai înalt;  

-a poseda strategii generale pentru rezolvarea problemelor;  

- a-şi stabili propriile obiective; a evalua rezultatele propriei învăţări;  

- a fi motivat adecvat;  

- a avea o imagine de sine adecvată. 

Adoptarea educaţiei permanente ca bază educativă comportă şi unele implicaţii 

în ceea ce priveşte rolul profesorului. El însuşi va trăi într-o societate în schimbare, şi 

din fericire, în prima linie a schimbării, astfel încât va trebui să se adapteze, să se 

acomodeze să se perfecţioneze continuu. El trebuie să se comporte în aşa fel încât să fie 

un model de educaţie permanentă pentru elevii săi. Într-un fel deci, profesorul şi elevii 

trebuie să fie „colegi de învăţare”. Rolul profesorului este cel de orientator şi 

coordonator al învăţării. Profesorul nu va împărţi pur si simplu cunoştinţe în formă 

rezumată, cunoştinţe care au fost selecţionate de calculator pentru că ele conţin exact 

ceea ce are nevoie un elev pentru o anumită etapă a învăţării. El va ajuta elevii să înveţe 

în felul cel mai bun pentru ei. Dar educaţia permanentă nu se realizează numai prin 

simpla dezvoltare intelectuală ci şi un model educaţional ce generează interes şi 

cunoaştere. Recunoaşterea acestei idei este un element major în teoria educaţiei 

deschise. 

Cerinţele unor programe educative pentru viaţă ar necesita:  

- a-i învăţa pe oameni să folosească gândirea în viaţă;  

- a insufla oamenilor dorinţa de a aplica cunoştinţele în practică;  

- a-i învăţa pe oameni cum să aplice cunoştinţele în practică;  

- a-i ajuta pe oameni să ştie cum să gândească în interacţiune cu alţii;  

- a-i învăţa pe oameni cum să realizeze schimbul de experienţă socială şi 

culturală cu alţii;  

- a-i învăţa pe oameni cum să gândească nu numai după reguli ale ştiinţei, ci şi 

după cerinţe ale vieţii însăşi. 

În principal obiectivele unei orientări în educaţia permanentă sunt de a schimba 

accentul pus numai pe şcoală şi de a indica implicaţiile acestei teorii pentru alte surse de 

experienţă educativă, cum sunt munca, mediu extraşcolar etc. Educaţia permanentă este 

deci un principiu director major al regenerării educaţionale într-o societate deschisă 

democratică. Cei trei termeni fundamentali pe care se bazează semnificaţia conceptului 

sunt: viaţa, durata vieţii şi educaţia. Semnificaţia acordată acestor termeni şi 

interpretarea dată lor determină, în mare măsură, domeniul şi semnificaţia educaţiei 

permanente. Educaţia nu se termină la sfârşitul şcolarizării instituţionale, ci este un 

proces continuu, permanent. Educaţia permanentă se întinde pe întreaga durată a vieţii 

unui individ şi nu se limitează doar la educaţia adulţilor, ci ea cuprinde şi unifică toate 

stadiile educaţiei: preşcolar, primar, secundar, superior etc. Astfel ea caută să abordeze 

educaţia în totalitatea ei.  

Educaţia permanentă include modele de educaţie formale, nonformale şi 

informale. Familia joacă primul, cel mai subtil şi mai crucial rol în iniţierea procesului 

de învăţare permanentă. Comunitatea joacă, de asemenea, un rol important în sistemul 

educaţiei permanente, chiar din momentul în care se stabilesc primele interacţiuni ale 
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copilului cu aceasta şi funcţia ei educativă se continuă pe parcursul întregii vieţi, atât în 

domeniul profesional, cât şi în cel general. 

Instituţiile educaţionale cum sunt şcolile, universităţile şi centrele de instruire 

sunt importante numai ca unul din factorii educaţiei permanente, dar ele nu deţin 

monopolul asupra educaţiei şi nu pot exista izolate de alţi factori educativi din societate. 

Educaţia permanetă urmăreşte integrarea la nivelul dimensiunilor ei orizontale şi de 

profunzime pentru fiecare stadiu al vieţii. În opoziţie cu formele de elită ele educaţiei, 

educaţia permanentă are un caracter universal şi, putem afirma că ea materializează 

democratizarea educaţiei, reprezentând o abordare dinamică a educaţiei care permite 

adaptarea materialelor şi a mijloacelor de învaţare la noile condiţii de dezvoltare. Acest 

prototip educaţional permite modele şi forme alternative de însuşire a educaţiei. 

Educaţia permanentă are două mari componente: generală şi profesională. Aceste 

componente nu sunt complet diferite una de alta, ci, prin natura lor, ele sunt 

interrelaţionate şi interacţionează. Funcţiile adaptative şi inovatoare ale individului şi 

ale societăţii sunt desăvârşite prin educaţia permanentă. Educaţia permanentă 

îndeplineşte şi o funcţie corectivă, ea se ocupă de deficienţele sistemului existent de 

educaţie. Scopul final al educaţiei permanente este de a menţine şi îmbunătăţii calitatea 

vieţii individului într-o societate deschisă. Există trei condiţii preliminare pentru 

educaţia permanentă: oportunitate, motivaţie şi educabilitate. Educaţia permanentă este 

un principiu organizator pentru toate tipurile de educaţie. La nivelul operaţional, 

educaţia permanentă furnizează un sistem integral pentru toate tipurile de educaţie. 

Parcurgând aceste caracteristici ale educaţiei permanente se poate vedea ca acest sistem 

de educaţie creează o pluralitate de modele alternative sau complementare deschise pe 

durata întregii vieţi, flexibile şi perfectibile. 

Într-o societate deschisă, pentru ca toţi oamenii să se poată folosi din plin de 

dreptul lor în educaţie şi să participe la conceperea şi planificarea activităţilor 

educaţionale menite să le satisfacă cererile proprii ca şi pe cele ale comunităţii, educaţia 

permanentă este cea care urmăreşte focalizarea conţinutului educaţiei asupra 

problemelor contemporane şi stimularea dorinţei şi a voinţei de a schimba lumea, 

contribuind astfel la problemele importante contemporane (pace, dezvoltare, 

administrarea resurselor planetei, cooperare între naţiuni). Deci, acest tip de educaţie 

este un proces de perfecţionare a dezvoltării personale, sociale şi profesionale pe durata 

întregii vieţi a indivizilor în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii atât a indivizilor cât şi a 

colectivităţii lor. Aceasta este o idee comprehensivă şi unificatoare care include 

învăţarea formală, nonformală şi informală pentru dobândirea şi îmbogăţirea unui 

orizont de cunoaştere care să permită atingerea celui mai înalt nivel de dezvoltare 

posibil în diferite stadii şi domenii ale vieţii. 

Educaţia permanentă este în relaţie directă cu dezvoltarea individuală şi 

progresul social. Din această cauză idei cum sunt : „a învăţa să fii” şi „o societate a 

învăţării” sau „o societate educativă” sunt asociate cu acest concept. 
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ELEVI, PĂRINȚI, PROFESORI - INTERACȚIUNE ÎN EDUCAȚIE? 

Profesor Clucerescu Carmen Simona 

Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu” Ploiești, Prahova 

Problema - cheie a adolescenței este fără îndoială, dobândirea indentității 

echivalentă cu confirmarea și acceptarea unicității persoanei, la încercarea de a se define 

pe sine însăși. Identitatea pozitivă, autoacceptată, conferă omului siguranță interioară, 

posibilitatea de a evolua matur, ,,pe cont propriu”, printre hățișurile și capcanele 

imprevizibile sau previzibile ale vieții. Identitatea personal recunoscută și tratată cu 

respect de ceilalți este ,,un pașaport” pentru normalitate și integrare. Dar identitatea 

nu se conturează fără dificultăți, așa după cum o naștere nu se poate produce fără dureri. 

De data aceasta, fiind vorba de o re-naștere psihologică, ,,criza” nu ține doar de relația 

mamă-copil, ci de mai mulți factori care se întâlnesc sau, dimpotriv, nu se întâlnesc 

benefic: 

 Subiectivitatea adolescentului, cu propriile sale dificultăți psihosociale în 

adoptarea și exercitarea sex-rolului (masculine sau feminin), dar și a rolului de persoană 

,,adultă”; 

 Părinții - aflați ei înșiși, de obicei, în criza psihologica ce purcede prefacerile 

climateriale biologice ale vârstei a III-a, cu propriile lor dificultăți de adaptare la etapa 

,,creșterii aripilor copiilor”. Aceasta exacerbează insecutități emoționale și sociale, dar 

și sentimental, greu de acceptat, al îmbătrânirii și disputării critice, dacă nu chiar al 

respingerii valorilor și reperelor lor culturale, vocaționale, morale și spirituale, de către 

noua generație; 

 Profesorii, în special cei cu rol de diriginți, adesea ei însăși părinți cu 

probleme similar, ori tineri aparținând unei generații ce împărtășește în mare măsură 

punctele de vedere ale celei pe care o educă, ori celibatari divorțați etc. sau personae 

lipsite de experiența parentalității, ei însuși puțin cunoscători în mânuirea și asistarea 

psihlogică a delicatelor procese de dezvoltare ce apar la vârsta adolescenței. Asistăm 

astăzi, de cele mai multe ori, la o ,,ruptură” psihosocială serioasă între cele trei laturi ale 

,,triunghiului” considerat: canale de comunicare blocate, false ,,percepții și cunoașteri” 

ale copiilor de către părinți, dar în egală măsură și de către profesori, chiar 

indiferentism, ignorare reciprocă, și de ce nu?! Alienarea interpersonală. Vom prezenta 

pe rând câteva dintre problemele actuale ale celor trei poli ai ,,educației”. 

1. Părinții. Tot mai mulți părinți, din nefericire reușesc să asigure raporturi 

armonioase și contructive, facilitoare pentru dezvoltarea personalității adolescentului, 

cel mai adesea frustându-l de ,,hrana emoțională”, absolute necesară a vârstei - respectiv 

de iubirea necondiționată. Ei continuă să trateze adolescenții în mod eronat, drept 

,,copii”, ce trebuie controlați, pedepsiți și eventual recompensați material, dacă 

performanțele lor școlare și ,,disciplinare” nu pun în pericol atmosfera ,,călduță” a 

succesului previzibil și întrucâtva ,,obligatoriu”. Se pare ca tot mai puțini părinți sunt 

interesați de căutările reale ale adolescenților privind sensul, valorile și criteriile de 

valoare, de nevoia lor de siguranță, autovalorizare și respect. Așteptările părinților sunt 

mai curând centrate pe ,,note cât mai mari”, ,,diploma cât mai multe”, eventual 

performanțe competitive. Mulți părinți acordă mai puțină importanță calității 

cunoșințelor și semnificației valorilor pentru care optează copiii lor, impunându-le cu 

rigiditatea sau chiar duritate propriile lor opțiuni, interese și mentalități, ca ,,o garanție” 

a reușitei în viată. Acesta este, de fapt, un mod subtil de a-şi reduce propriile tensiuni și 

neliniști legate de viitor într-o lume în schimbare ce creează indubitabil, o marcată 
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insecuritate socială. Ei sunt așa - numiții părinți hiperautoritari, critici, regizi și 

exclusiviști. Așa se explică de ce crizele de comunicare între părinți și adolescenți sunt 

atât de frecvent creizelor de adaptare soldate cu tulburări de comportament. 

Există și o altă categorie de părinți - cei hiperprotectivi, sufocanți și posesivi în 

relația emoțională. Ei contribuie pe deplin prin comportamentul lor la ,,criza de 

identitate” a adolescentului, creându-i premise pentru egocentrism, intoleranță la 

frustație, incapacitate de adaptare și integrare social, anxietate, timiditate, izolare, 

ostilitate social și dificultăți de asumare a sex - rolului . 

 O altă categorie de părinți sunt cei imaturi psihologic, inconsecvenți, instabili 

emoțional. Adesea, ei însiși manifestă comportamente inadaptative - excese alcoolice, 

evaziuni adulterine, abuzuri fizice în familie, violențe verbale. Toate acestea creează 

dificultăți afective și morale deosebite în conturarea identității tânărului, alimentându-i 

un sentiment de autorespingere, eșec, neîncredere în viață, lispă de repere. 

2. Adolescentul. În căutarea identității, el este de fapt o persoană care încearcă 

să se autodefinească. Pentru Erickson, căutarea identității reprezintă o nevoie de bază, la 

fel de important ca nevoia de hrană și de securitate. Această căutare este privită ca un 

moment de criză adolescentină, ce se înscrie sub semnul unicități și al originalității. Cu 

alte cuvinte, tânărul caută să se stabilească pe sine însuși ca individualitate separată, 

care în același timp, menține conexiuni cu domeniile semnificative ale trecutului și 

acceptă totodată valorile unui grup, solidarizându-se cu idealurile acestuia. În 

circumstanțe optime, adolescentul abandonează o parte din valorile și scopurile stabilite 

de părinți și de societate, în timp ce pe altele le acceptă. O dată cu conturarea unei 

identități, el dezvoltă propriile lui valori și scopuri ideologice și vocaționale. Ideea că 

oamenii ar trebui să știe cine sunt cu adevărat, înainte ca ei să fie capabili să iubească o 

altă persoană, este unanim acceptată. Psihologii au sugerat că intimitatea și identitatea 

sunt stâns legate cu experiența de conturare a sine-lui cu ajutorul unei alte persoane, 

care facilitează o mai bună înțelegere și valorizare de sine-Însuși. Pentru mulți 

adolescenți, instalarea identități este dificilă și chiar procesul de ,,selectare”, acceptare și 

respingere a valorilor parentale este problematic. Adesea rezultatul este o preînchidere 

sau formare a unei identități imature. În acest caz, adolescentul ,,presat” de părinți 

acceptă în întregime și de timpuriu roluri și valori parentale, fără a explora alternative 

sau adevăratele fațete și posibilități ale identității sale unice. Un exemplu tipic este cel al 

tânărului bărbat care încă din copilărie a gândit și a optat pentru ceea cel mai ales a fost 

forțat să ,,dorească”. Așa încât el ajunge să opteze pentru medicină în conformitate cu 

dorințele tatălui său, confundându-se cu propriile sale dorințe, pentru ca în anul III de 

medicină să conștientizeze că ceea ce și-ar fi dorit de fapt era jurnalistica. Abia din acest 

moment încep problemele. Pe de alta parte, adolescenții pot descoperi că rolurile pe care 

părinții (și societatea, în primul rând profesorii, rudele, colectivitatea) le așteaptă din 

partea lor - nu le pot performa. Ei nu sunt în stare să-și găsească încă roluri alternative 

în raport cu cele care li se atribuie în realitate. În acest caz, adesea adoptă o identitate 

negativă, adică una opusă celei care se așteaptă de la ei și adesea șocantă pentru 

societate. Așa, de pildă, un copil provenit dintr-o familie cu prestigiu social crescut, 

poate să se dezvolte ca o persoană submotivată pentru autoafirmare și să nege valorile 

părinților săi. 

3. Profesorii. La rândul lor, și profesorii, prin comportament egocentric, punitiv 

și constrângător cu referire la obiectul pe care îl predau, favorizează și dezvoltă 
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antimotivații și comportamente de refuz la adolescenți, care simțindu-se nerespectați sau 

devalorizați, își blochează resursele reale pentru dezvolatarea în domeniu.   

Celebrele, „lasă-i să mai știe și ei de frică” sau ,,sunt leneși și răuvoitori” sunt 

atitudini profesorale ce comută bucuria cunoașterii și descoperirii în frică și repulsie la 

adolescenți și sunt formule uzuale sub care unii profesori își derapează insuccesul. Și să 

nu ne mire că la orele lor elevii sunt agitați și greu de stăpânit, sau din contră, apatici și 

dezinteresați. Asemenea profesori sunt dovada vie a unor personae inapte din punct de 

vedere psihologic de a transmite cunoștințe și de a capta interesul elevilor. Adesea 

preocupați mai mult de sine decât de obiectul pe care îl predau, ocupându-și mai mult 

timp cu împărțirea de pedepse, unde ei își tratează de fapt nesiguranța, complexele de 

autoritate si egocentrismul imatur, care suscită din partea tinerilor nu numai critici și 

intoleranțe, dar mai ales decepții și neîncredere în studio în general. Cât despre puterea 

,,modelelor’’ umane … ea nu poate fi decât mutilantă. Dovada aptitudinii și eficienței 

pedagogice este ,,arta” de a-i motiva pe tineri pentru studio, de a le întreține treaz 

interesul și curiozitatea vie, chiar dacă nivelul de dificultate al cunoștințelor este crescut, 

iar unii dintre elevi sunt mai puțin ,,dotați” și receptivi. Oare câți profesori de azi mai 

sunt cu adevărat iubiți, stimați, admirați și respectați autentic de către elevi? Probabil 

mult mai puțini decât ar trebui să fie, probabil numai cei care dispun de ,,har psihlogic 

nativ” și de libertatea interioară, adică, cei maturi spiritual și competenți ca ,,oameni”, 

nu numai ca specialiști în domenii diverse. Pentru că oricât de multe cunoștințe ar avea 

un profesor, el nu este bun decât în măsura în care transmite strategii de a cunoaște, 

gândi și crea, adică în măsura în care formează persoane competente, adaptate și 

deschise la shimbare, la nou și nu ,,roboți” care înregistrează informații. Opțiunile 

morale, criteriile de valoare ale adolescentului sunt în bună măsură și emanația 

personalității profesorului, a clarității, coerenței și echilibrului lor axiologic. 

Respectul față de profesor nu poate fi impus la vârsta adolescenței prin 

prescripții normative. El trebuie câștigat prin calitățile reale ale personalității 

profesorului, prin iubirea necondiționată față de tânăr, prin respectarea personalității 

acestuia și tratarea lui cu considerație. Aceasta, presupune o atitudinie care să nu 

recompenseze ,,copilul” din el, ci dimpotrivă, care să recunoască și să recompenseze 

,,adultul” din el. În felul acesta, adolescentul capătă încredere în sine și oferă încredere 

la rându-i, primește iubire, susținere și respect și le manifestă spontan la rându-i. Și 

acolo, unde părintele îl dezamăgește, efectul reparator al prezenței profesorului se poate 

instala, dacă psihologia profesorului suportă mutațiile necesare rolului și semnificației 

reale a acestuia din viața tânărului. Se îmbunătățește astfel comunicarea, 

autodezvăluirea adolescentului crește, dar și puterea lui de autocontrol, de 

autoresponsabilizare. Refacerea ,,punților” psihologice întrerupte între familie - școală 

și adolescent este un act de însănătoșire a relațiilor dintre generații, cu implicații mult 

mai largi privind bunul mers al societății. Și aceasta intră nu doar în sarcina fiecăruia 

dintre noi, ci mai ales a celor capabili să realizeze această integrare și unificare dintr-o 

perspectivă specializată - psihologii școlari, consilierii și terapeuții educaționali și de 

familie. 
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ADOLESCENȚA - CONFLICTE ÎN PLAN EDUCATIV 

Educator Clucerescu Elena 

Grădiniţa Ceptura, Prahova 

Două determinative domină copleșitor abordările științifico - pedagogice sau 

literare prin care se conturează, cu o multiplă paletă de culori mai vii sau mai pale, 

portretul adolescentului: criza de originalitate și atitudinea contestatară. De fapt, 

autorii, pedagogi ori creatori de literatură artistică, se întâlnesc în susținerea explicit sau 

implicit a ideii că acestea nu sunt decât expresiile febrilei căutări și definiri ale 

propriei identități. 

Depășind tumultoasa etapă a pubertății, răscolită de puternicile furtuni stârnite 

prin maturizarea sexuală generatoare a unor intense trăiri de spaimă și discomfort, de 

chinuitoarele întrebări prin care totul e pus la îndoială, iar dorința de a atrage atenția 

duce la găsirea de mijloace dintre cele mai exasperante pentru adulții din jurul lor, 

tinerii de 14-18 ani resimt intens ,,ieșirea din societatea de tip tutelar, familial și școlar 

și intră în viața social culturală mai largă a școlii și a orașului. 

Dar, departe de a fi un bulgăre de ceară ce se modelează după cum este presat, 

adolescentul se vădește a fi mai degrabă un nucleu de contradicții în care diferitele 

laturi opuse se confruntă și se supun succesiv una pe cealaltă pentru a face loc, în final, 

unei sinteze pe cât de puțin respectate, pe atât de originale. ,,Nu seamănă deloc cu 

noi”, auzim adesea, ,,nu mai sunt ca noi”, sunt contestările leitmotiv în care regăsim 

deopotrivă un amestec de nostalgie, uimire, dar și de reproș, prin care cei maturi 

(vârstnici) se raportează la tineri în general, și, evident, la adolescenți. Este o comparație 

care se face între o prezentare, păstrată sau construită, deci ideală, și percepția unei 

realități prezente, ceea ce, evident, constituie, din capul locului un handicap pentru 

construirea unei aprecieri de valoare. 

Toți psihologii care s-au ocupat de studiul adolescenței au fost unanimi în 

susținerea că aceasta este vârsta contestată, contestația rezultând din respingerea unor 

modele predeterminate, motiv pentru a fi fost numită o etapă în care domină ,,Criza 

de originalitate juvenilă”. Fară discuție, o astfel de concluzie s-a desprins pe baza unei 

inducții incomplete, însă nimeni nu-și va putea propune respingerea caracterului 

științific al acestuia, reproductibilitatea manifestată într-o multitudine de cazuri 

individuale fiind considerată temei suficient pentru validitatea unei atari afirmații 

generale. 

Adolescentul nu numai că dorește să fie adult, dar se și vede și se comportă ca 

atare, revendicând drepturile acestuia. Și pentru că maturitatea lui fizică și intelectuală 

nu corespunde unei maturități sociale care i-ar permite să aibă un statut de individ 

autonom, conflictele sunt numeroase și inevitabile. Să luăm un exemplu extrem de 

comun. Tânărul adolescent de astăzi, crescut într-o familie din care fiecare a treia are 

autoturism propriu, știe să-l manevreze cu mult înainte de a fi împlinit vârsta legală ce-i 

permite obținerea permisului și a dreptului de a circula astfel pe drumurile publice. El 

este nemulțumit, supărat și chiar revoltat de interdicția existentă, pe care o 

consideră o nedreptate. Și nu de puține ori dorința, impulsul de a ,,sări” peste opreliști 

duce la încălcarea interdicției și la consecințe grave, pentru el, familie sau alți membri ai 

societății. 

Tendințele de dominație paternalistă, cele excesiv de grijulii pentru sanătatea, 

programul de muncă, odihna tânărului etc. îl agasează și el le respinge, considerându-le 

generatoare de stres. Vrea să-și facă propriul program zilnic, unul, de cele mai multe 
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ori atipic, în care noaptea învață ori se distrează, iar ziua doarme până la amiază. Vrea 

raporturi de egalitate cu adulții, dar pe poziții de calitatea inversă. Dacă acestora le 

place muzica populară, el adoră muzica rock; dacă ei sunt adepții ideii că ordinea din 

exterior este expresia ordinii din minte, el consideră că dimpotrivă, ordinea internă 

înseamnă o ignorare a celei din afară; dacă masa este pentru familie nu doar un prilej de 

satisfacere a unor trebuințe bilogice, ci un cadru ritualic prin care se exprimă afecțiunea 

și comuniunea cu cei dragi, pentru adolescenți e preferabilă integrarea frugal în afara 

cadrului astfel organizat pe care-l reclamă drept caduc și cronofag. 

Motivele de dispută dintre adolescenți și vârstnici se pot centra în jurul 

următoarelor probleme: 

a) Capacitățile și aptitudinile proprii. Aici întâlnim situații de supraapreciere 

sau subapreciere. Tânărul consideră că nu are nici un fel de aptitudini, spre exemplu, 

nici pentru discipline științifice, nici pentru cele umaniste. Ajuns uneori la paroxismul 

acestor opinii personale, nu are reținere în a-și învinovăți chiar părinții ,,pentru că l-au 

făcut așa” și declară că-i urăște. 

Alteori, supralicitarea unor aptitudini existente, dar de nivel mediocru, invocarea 

cultivării acestora în detrimentul celorlalte pot constitui prin prisma alegerii activităților 

dominante, mărul discordiei. Tânărul X consideră că are talent la fotbal, chiar dacă toți 

antrenorii la care s-a adresat au încercat să-l convingă de contrariu. El își petrece ore 

prețioase ,,antrenându-se” pe terenuri virane, printre ,,puștimea cartierului”, neglijându-

și sarcinile școlare zilnice și rămânând astfel repetent. Contradicția apărută astfel la un 

moment dat între opinia tânărului și a celor din jurul său, referitoare la aptitudini, n-a 

fost rezolvată. Desigur, dacă tânărul ar fi devenit un fotbalist, infirmând predicția 

antrenorilor, faptul ar impune o altă interpretare. Istoria culturii cunoaște astfel de 

cazuri: Hegel socotit ca elev ,,idiot la filosofie”, Pasteur ,,slab la chimie”, Newton 

,,ultimul din clasă”, Umbold ,,mărginit, slab înzestrat” etc, dar acestea constituie 

excepții. 

b) În legătură directă cu primul aspect, deosebirile, opoziția și conflictul se pot 

produce și în ceea ce privește domeniul sau profesiunea de urmat. 

c) Deosebirile de păreri se nasc și în legătură cu viziunea despre menirea unei 

anume profesiuni, pe care unii o văd prin prisma prestigiului social și a satisfacțiilor 

morale, alții doar prin cea a câștigurilor materiale. 

d) Școala și cerințele ei se constituie într-unul din subiectele mult disputate. 

Rolul ei reprezintă prilej de confruntări. Deși cercetările asupra opiniei adolescenților 

conduc la concluzia că școala reprezintă pentru aceștia o valoare fundamentală, 

cotestațiile  la adresa manierei încă tradiționale în care ea se impune se resimt la tot 

pasul. Respingerile se nasc din tendințele inerțiale ale școlii, de a forma oameni 

docile, supuși, lipsiți de inițiativă, prin exacerbarea ideilor de ordine, disciplină, 

efort pe care ea le promovează cu obstinație. 

e) Istoria națiunii, istoria universală, personalitățile și conducătorii politici 

reprezintă alte puncte în jurul cărora se pot naște divergențe. Tinerii adolescenți se 

informează amplu în legătură cu anumite figure distinse, își construiesc o imagine ideală 

a lor, devin adoratorii și apărătorii acestora, preiau sau doresc să preia în conduită 

trăsături care au fost proprii acestor figuri istorice, fără să mediteze prea mult dacă 

asemenea conduite mai sunt ori nu de actualitate. 
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f) Cele mai frecvente deosebiri de păreri se nasc, în legătură cu valorile morale și 

politice. Astfel, ,,castitatea poate fi o însușire divină pentru Evul Mediu, nu pentru zilele 

noastre”, ,,dreptatea este apanajul celor puternici și curajoși”, „minciunile sunt adevăruri 

aducătoare de succes”, „arta populară e o activitate lipsită de productivitate”, ,,poezia 

este refugiul spiritelor slabe”, ,,dansul popular este gimnastica străbunicilor”, ,,muzica 

populară este opereta lelei Stanca de la Cucuieții din deal”. 

Adolescenții au o mare deschidere pentru ceea ce este nou (desigur, nu 

întotdeauna noul este și superior). Această potențialitate le permite să percepă altfel o 

serie de aspecte ale realității, fără prejudecăți, dar și fără maturitatea necesară. Spre 

exemplu, nu există pentru adolescenți motive de tensiune pe problema apartenenței la o 

etnie și acesta este un aspect pozitiv. Dar tot atât de ușor se manifestă și aderarea la un 

cult, o sectă religioasă, o grupare politică sau paramilitară, ceea ce nu mai poate fi 

apreciat pozitiv. 

Oscilațiile în atitudini, confruntările între laturile opuse ale unui caracter în 

curs de constituire și cu modele ce se încearcă a fi impuse de școală, familie, 

societate dau tabloul unei evoluții sinuoase, pline de convulsii și ambiguități a tânărului 

adolescent. Nu întâmplător există în Occident numeroase lucrări care, axându-se 

îndeosebi pe aspect de genul celor relevate mai sus, consideră ,,vârsta critică” drept o 

constantă pentru manifestarea unor dezechilibre și dezaxări, absolutizând astfel în mod 

necrotic anumite fenomele negative la care se ajunge în situații individuale 

excepționale. 

Am numit adolescența anticamera conflictul între generații. Nu pledăm pentru 

idea că deosebirile și opozițiile apărute la vârsta adolescenței între tineri și maturi sunt 

embrioni din care se vor dezvolta invocatele conflicte eterne dintre generații. Conflictul 

între generații e mai mult o metaforă pentru o realitate specific a relațiilor dintre 

ciclurile vieții. 
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MODALITĂŢI DE CONSOLIDARE A RELAŢIILOR DE COOPERARE 

ÎN ORGANIZAŢIA ŞCOLARĂ 

Prof. înv. primar Doina Zegheru, Înv. primar Enache Mihaela  

Școala de Arte și Meserii „Toma Caragiu”, Ploiești, Prahova 

Învăţământul românesc se confruntă cu probleme din ce în ce mai complexe, 

care necesită un nou mod de gândire, idei noi, informaţii noi şi bineînţeles, un nou mod 

de a învăţa. Două capete învaţă mai bine. Această variaţie a unei vechi zicale se aplică 

şi elevilor dintr-o clasă. Lucrul în grup prin cooperare constituie o parte importantă a 

unei clase eficiente. Totuşi, a „grupa” activităţile procesului de învăţare înseamnă mai 

mult decât a le cere elevilor „să lucreze împreună”.  

Modul în care sunt structurate activităţile bazate pe cooperare determină tipuri 

diferite de interacţiune dintre elevi care, la rândul lor, influenţează calitatea şi cantitatea 

rezultatelor acestor activităţi. 

Din această perspectivă, învăţarea prin cooperare
1
 implică ipoteza conform 

căreia modul în care sunt planificate activităţile determină calitatea interacţiunii dintre 

elevi. În plus, rezultatele activităţilor sunt consecinţe ale interacţiunii dintre elevi. 

Astfel, unul dintre elementele principale care trebuie creat în clasă este 

interdependenţa pozitivă sau cooperarea. Odată asigurat acest element, cooperarea 

duce la acumularea de interacţiuni pozitive, pe măsură ce membrii unui grup se 

încurajează şi se sprijină reciproc în procesul de învăţare. 

Morton Deutsch este „inventatorul” care a definit învăţarea prin cooperare şi a 

încadrat-o într-o teorie. În cercetările sale, el a conceptualizat cele trei tipuri de 

interdependenţă socială: pozitivă, negativă şi inexistentă.  

Interdependenţă socială pozitivă încurajează interacţiunea dintre persoanele care 

lucrează împreună, stimulând reuşita fiecăruia în atingerea obiectivelor comune, fiind 

denumită „interacţiune bazată pe cooperare şi stimulare”.  

Interdependenţă socială negativă se caracterizează prin obstrucţionarea 

reciprocă a membrilor unui grup de a atinge un ţel, fiind denumită „interacţiune bazată 

pe opoziţie şi competiţie”.  

Interacţiunea este inexistentă atunci când membrii unui grup lucrează 

independent. În procesul de învăţare, de exemplu, aceste tipuri de interacţiune diferite 

generează rezultate diferite. 

Prin interacţiunea bazată pe cooperare
2
, membrii grupului îşi promovează 

reciproc reuşita: oferind şi primind asistenţă şi sprijin; realizând schimburi de resurse şi 

informaţii; oferind şi primind feedback; cerând părerea colegilor; promovând eforturile 

susţinute pentru a atinge obiective comune; influenţându-se reciproc pentru reuşită; 

utilizând abilităţile interpersonale; obţinând beneficii de pe urma eficienţei grupului. 

Învăţarea prin cooperare reprezintă folosirea grupurilor mici în scopuri 

instrucţionale, astfel încât, lucrând împreună, elevii îşi maximizează atât propria 

învăţare, cât şi pe a celorlalţi colegi. Printr-o astfel de organizare a situaţiilor de 

învăţare, elevii depind într-un mod pozitiv unii de alţii, iar această interdependenţă 

pozitivă îi conduce la devotament faţă de grup. Alte elemente esenţiale în învăţarea prin 

cooperare sunt: responsabilitatea individuală, interacţiunea stimulatoare, deprinderi şi 
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competenţe interpersonale, conştientizarea şi evaluarea modului în care funcţionează 

grupul de lucru. Atunci când se realizează învăţarea prin cooperare în mod regulat, 

elevii, din „singuratici care învaţă”, pot deveni „colegi care învaţă împreună”, atingând 

niveluri ale competenţei academice în cadrul grupului şi ca membri ai echipelor. 

Grupurile de învăţare prin cooperare se concentrează asupra maximizării succesului 

academic al tuturor membrilor grupului. 

Normele grupului trebuie stabilite ca o problemă a: responsabilităţii grupului, 

capacității de reacţie la ceilalţi, cooperării, luării deciziilor prin consens, rezolvării de 

probleme. 

Dacă dorim să folosim învăţarea prin cooperare în clasă trebuie sa ne planificăm 

cu atenţie şi să realizăm patru acţiuni specifice: 

1. Să luăm anumite decizii pre-instrucţionale referitoare la: 

 care sunt obiectivele academice şi obiectivele legate de competenţele sociale 

ale elevilor? 

 cât de mari să fie grupurile, cum să le structurăm, cât de mult să folosim 

lucrul în grupuri mici? 

 cum putem aranja mai bine clasa astfel încât să se preteze lucrului în grupuri 

mici? 

 cum percepem şi folosim materialele instrucţionale? 

 ce roluri atribuim membrilor grupului? 

2. Să explicăm foarte clar elevilor ce au de făcut în timpul unei lecţii în care 

învaţă prin cooperare: 

 dăm o sarcină de învăţare concretă; 

 explicăm copiilor ce înseamnă interdependenţa pozitivă în cadrul grupului şi 

între grupuri; 

 clarificăm faptul că fiecare elev din grup trebuie să fie responsabil pentru 

ceea ce învaţă el însuşi; 

 care sunt deprinderile de lucru în grup asupra cărora se insistă într-o anumită 

lecţie; 

3. Să conducem lecţia, pentru că, deşi elevii lucrează în grupuri, trebuie: 

 să urmărim şi să monitorizăm grupurile; 

 să intervenim unde este nevoie; 

 să îmbogăţim sarcinile şi să-i ajutăm pe elevi să lucreze mai eficient în grup. 

4. Să structurăm şi să organizăm activităţi după ce se termină lucrul în grupuri 

mici, în care: 

 să evaluăm învăţarea; 

 elevii să evalueze cât de eficient au lucrat ca grup şi ce progrese sau 

dificultăţi au întâmpinat în procesul personal de învăţare din fiecare lecţie şi 

ce corecţii şi îmbunătăţiri trebuie introduse. 

Trebuie să începem lucrul în grup pe termen lung numai după ce suntem 

încrezători că putem conduce câteva grupuri care lucrează simultan şi după ce elevii din 

fiecare grup sunt capabili să lucreze împreună, fără a avea probleme. 

Deoarece principalul obiectiv este ca, prin stimularea cooperării, rezultatele la 

învaţătură ale elevilor să se amelioreze şi participarea lor la activităţile şcolare şi 

extraşcolare să crească, principalele aspecte pe care le urmărim ar fi: aspectele 

instrucţionale, aspectele interacţionale, relaţia dintre autonomia elevilor şi autoritatea 
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cadrului didactic, conţinuturile învăţării, climatul clasei, reflecţiile altor cadre didactice, 

ale copiilor faţă de aceste aspecte, gradul de participare a elevilor şi performanţele lor 

şcolare. 

Instrumentele utile, pentru monitorizarea relaţiilor de cooperare a elevilor ar fi:  

- jurnale profesionale zilnice, săptămânale (ale cadrelor didactice, care 

consemnează schimbările introduse în clasă, reacţiile elevilor, efectele 

pozitive/negative, reacţiile cadrului didactic asupra propriei practici);  

- jurnale ale copiilor - viaţa cotidiană din clasă (în care sunt menţionate 

evenimente, întâmplări din viaţa clasei sau din viaţa personală);  

- produse ale copiilor (compuneri, desene, colaje, cărţi ale clasei, albume);  

- observaţii asupra comportamentului copiilor şi comportamentului în grupuri 

cooperative; interviuri cu copiii;  

- chestionare adresate copiilor pentru a identifica elemente ce ţin de: cultura 

clasei, percepţiile elevilor asupra cadrelor didactice, asupra şcolii;  

- fotografii, înregistrări audio-video. 

Dintre metodele de învăţare prin cooperare
3
 amintim: Mozaicul, Turul galeriei, 

Recenzia prin rotaţie, Amestecaţi-vă/ Îngheţaţi/ Formaţi perechi, Amestecarea, 

Creioanele la mijloc, Mai multe minţi la un loc, Gândiţi, lucraţi în perechi, lucraţi câte 

patru; Formulaţi, comunicaţi, ascultaţi, creaţi; Rezumaţi, lucraţi în perechi, comunicaţi; 

Gândiţi, lucraţi în perechi, comunicaţi; Predicţiile în perechi; Metoda „pălăriilor 

gânditoare”; Învăţarea bazată pe proiect; Lectura în perechi/ Rezumatul în perechi; 

Linia valorilor; Controversa academică. 

Vom prezenta metoda Mozaicul care impune elevilor să colaboreze şi să 

coopereze.   

Pasul 1: Se formează grupuri cooperative şi li se dă materialul de lucru - În 

cadrul fiecărui grup cooperativ, membrilor li se dă un alt material pe care să-l înveţe şi 

să-l prezinte celorlalţi (de exemplu, primul primeşte prima pagină, al doilea pagina a 

doua) 

Pasul 2: Grupurile de experţi studiază şi îşi pregătesc prezentările - Grupurile 

de experţi se formează din elevii care au pregătit acelaşi material. Experţii studiază 

materialul împreună şi găsesc modalităţi eficiente de predare a materialului şi de 

verificare a înţelegerii de către colegii din grupul cooperativ. 

Pasul 3: Elevii se întorc în grupurile cooperative pentru a preda şi a verifica - 

Fiecare elev se întoarce la grupul său şi fiecare membru al acestui grup  îşi va prezenta 

materialul în faţa celorlalţi. Obiectivul echipei este ca toţi membrii să înveţe tot 

materialul prezentat.   

Pasul 4: Răspunderea individuală şi de grup - Grupurile sunt responsabile de 

însuşirea întregului material de către toţi membrii. Elevilor li se poate cere să 

demonstreze ce au învăţat în mai multe feluri: un test, răspunsuri orale la întrebări, 

prezentarea materialului predat de colegi. 

Principiile de bază ale acestui tip de mozaic sunt: 

 existenţa a două categorii de grupuri: grup casă şi grup de experţi; 

 dobândirea expertizei pe un anumit conţinut care urmează a fi explicat 

colegilor din grupul casă; 
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 De Peretti, A., Legrand, J.A., Boniface, J. - Tehnici de comunicare, Editura Collegium, 2001, 

 



 

104 

 

 existenţa unui produs ale discuţiilor din grupul de experţi: strategia de 

predare a conţinutului pe care s-a dobândit expertiză. 

Mozaicul este o metodă complexă, cu multe implicaţii pedagogice, însă cea mai 

importantă latură a sa rămâne potenţialul uriaş pentru dezvoltarea sentimentului de 

responsabilitate şi de cooperare. Deci, este bine să stimulăm consolidarea relaţiilor de 

cooperare între elevi pentru că avantajele cooperării sunt multiple, astfel: 

 Scopul grupului, maximizarea învăţării tuturor membrilor, îi motivează pe 

elevi să obţină mai mult decât achiziţii strict personale, ci rezultate bune 

pentru echipă. 

 Membrii grupului se consideră, fiecare în parte şi ca grup, responsabili pentru 

a face muncă de calitate. 

 Ei îşi oferă reciproc sprijin intelectual şi personal, bazat pe devotament şi 

grijă faţă de celălalt. 

 Ei învaţă deprinderi sociale şi le folosesc pentru a-şi coordona eforturile 

pentru îndeplinirea scopurilor. 

 Toţi membrii acceptă responsabilitatea de a conduce grupul. Ca rezultat, 

grupul reprezintă mai mult decât suma părţilor. 

 Toţi elevii au performanţe şcolare mai bune decât dacă ar lucra individual. 

Ocaziile de învăţare în grup urmează să fie selectate nu numai după criteriul 

complexităţii sarcinii care se cere realizată în colaborare ci şi după criteriul 

posibilităţilor de exersare de către elevi a unor roluri diverse care să le ofere prilejul de a 

pune în evidenţă fie abilităţile de a interacţiona şi de a comunica, fie dificultăţile pe care 

le întâmpină în acest sens. 

Comportamentele de tip interacțional şi comunicativ nu pot fi apreciate pe baza 

câtorva observaţii, ci se dovedesc a fi relevante atunci când se regăsesc în mod constant 

într-o mare diversitate de situaţii psiho - relaţionale. 

Cooperarea dintre elevi „este cea mai aptă să favorizeze schimbul de idei şi 

discuţia, adică toate condiţiile care contribuie la spiritului critic, a obiectivităţii şi 

reflexiunii discursive” (Jean Piaget). 
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IMPLICAREA FAMILIEI SI A COMUNITATII IN EDUCATIE 

Profesor Dobrica Cristina  

Colegiul „Spiru Haret”, Ploieşti, Prahova 

Educaţia este una dintre cele mai nobile şi mai complexe activităţi umane. Ea 

este absolut necesară omului, existând în acesta dorinţa, înclinaţia, dar şi capacitatea de 

a răspândi zestrea înţelepciunii şi învăţăturii sale, de a se perpetua spriritualiceşte 

dincolo de timpul şi spaţiul ce i-au fost hărăzite. Prin educaţie, omenirea durează şi 

dăinuie. Din această perspectivă, o cultură importantă trebuie să dispună şi de un 

învăţământ pe măsură 

Ȋn această lume în permanentă schimbare, aflată sub presiunea competiţiilor de 

orice fel, parinţii, profesorii, comunităţile locale se străduiesc împreună să încurajeze 

sistemele de îmbunătăţire a educaţiei, pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte. Unul 

dintre mijloacele de îndeplinire a acestui scop îl reprezinta implicarea familiei în 

educaţie, preocupare care a existat de generaţii. Familiile trimit copii la şcoală, acolo 

unde speră ca ei să-şi dobândească instrumentele necesare pentru a reuşi în viaţă. Școlile 

preiau copii şi-i trimit înapoi în famiile lor, acolo unde presupun că le va fi furnizat 

sprijinul de care aceştia au nevoie pentru a creşte şi a învăţa.     

Majoritatea instituţiilor educaţionale lucrează pentru a crea o punte între familie 

şi sistemul de învăţământ. Orice tip de efort, realizat pentru a oferi pariţtilor mai multe 

oportunităţi de a-şi ajuta copiii să înveţe, va necesita o schimbare în atitudinea publică, 

în ceea ce priveşte importanţa învăţământului, va implica o dorinţă a profesorului de a 

regândi fundamental rolul părinţilor şi al relaţiilor şcoală-familie şi va solicita 

cooperarea întregii comunităţi. Relaţiile sunt denumite diferit: „implicare parentală”, 

„parteneriat”, „relaţii şcoală-familie”, dar toate reprezintă convingerea că dacă adulţii - 

în cadrul celor două instituţii - comunică şi colaborează, atunci cei care vor avea de 

câştigat sunt numai şi numai copiii.  

Atît părinţii, cât şi profesorii au interesul de a-i sprijini pe copii în reuşita lor, de 

a le facilita pârghiile necesare asigurării succesului. Misiunea pe care o are profesorul 

de formare a unor tineri cu o personalitate puternică, fundamentată valoric şi apţi să-şi 

construiască idealuri şi să lupte pentru realizarea lor, poate influenţa viitorul unei 

societăţi şi chiar al lumii. De aceea cu toţii, părinţi şi profesori, ar trebui să fim atenţi la 

conturarea personalităţii elevului. Școala şi familia sunt două instituţii care se 

completează una pe cealaltă în acest proces de educare şi formare a copiilor. Când 

părinţii sunt implicaţi în activităţi de parteneriat cu şcoala, rezultatele obţinute de elevii 

sunt mai bune iar rata eşecului şcolar este mai scăzută. Fără implicarea şi ajutorul 

părinţilor sistemul educativ nu îşi găseşte singur căile prin care îşi poate îmbunătăţi 

performanţa şi modul de lucru. 

Creştera copiilor constituie pentru părinţi nu numai o datorie faţă de copil, dar şi 

o sarcină faţă de comunitate. Toţi avem îndatoriri unii faţă de ceilalţi, dar îndeplinirea 

acestora nu este un lucru greu dacă de mici ne obişnuim să respectăm, să ajutăm, să fim 

politicoşi, înţelegători, să iubim munca să apreciem binele, adevărul, frumosul, să 

luptăm pentru triumful acestora. Între membrii unei comunităţi se stabilesc o mulţime 

de relaţii: de prietenie, de vecinătate, de rudenie, de muncă, de competiţie. Toţi avem 

nevoie de semenii noştri, de comunitate, dar în acelaşi timp şi comunitatea are nevoie de 

noi. Societatea îi modelează pe oameni dar la rândul lor, oamenii intervin permanent în 

procesul de transformare a societăţii. Mihai Eminescu spunea că „Oamenii nu se 

deosebesc atât prin ceea ce zic, cât prin ceea ce fac”. Educaţia răspunde atât cererii 
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sociale cât şi nevoilor şi aspiraţiilor individuale. Presupune eliberarea de energii 

lăuntrice şi depăşirea, prin împlinirea armonioasă şi creatoare, a insecurităţii, 

inferiorităţii şi dependenţei pe care le poate simţi fiinţa umană într-o societate aflată în 

schimbare rapidă. 

Pentru binele generaţiilor următoare toţi trebuie să lucrăm împreună, pentru a 

construi toate acestea. 
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DIRECŢII NOI ÎN EDUCATIE PRIN PRISMA PARTENERIATULUI 

ŞCOALĂ - FAMILIE 

Profesor înv. prim. Istrate Florentina 

Şcoala cu cls. I-VII, Strejnicu, Prahova 

Educaţia, acest proces complex şi nobil de modelare a fiinţei umane antrenează 

în actul său factori importanţi, cum ar fi familia şi şcoala.  

Familia este primul grup social care oferă şi prima formă de educaţie, celula de 

bază a societăţii, colectivitatea a cărei armonie determină dezvoltarea armonioasă a 

copilului. Se vorbeşte adesea despre cei 7 ani de acasă, etichetă fără conţinut pentru 

unii, dar semnificativă pentru cine cunoaşte influenţa covărşitoare a educaţiei din 

familie pentru tot restul vieţii, în bine sau în rău, după cum au avut norocul sau neşansa 

de a creşte într-un mediu prielnic sau unul nefast. După 6-7 ani, educaţia copilului este 

preluată, în mare măsură, de şcoală.  

Dacă familia este nucleul societăţii, şcoala este societatea însăşi redusă la o scară 

de proporţii adecvate vârstei elevului. 

O bună colaborare între şcoală şi familie este posibilă numai atunci când familia 

înţelege menirea şcolii de a fi izvor de cultură şi civilizaţie, iar şcoala vede în familie un 

colaborator sincer, permanent şi direct interesat în procesul instructiv-educativ. Un 

raport asupra relaţiei dintre şcoală şi familie, bazat pe cercetări comparative, 

documentare şi empirice (prin ancheta de opinie cu chestionare) enumeră patru motive 

pentru care şcoala şi familia se străduiesc să stabilească legături între ele:  

a. părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor (legislaţia reflectă 

astfel libertatea părinţilor de a-şi creşte copiii aşa cum doresc;  

b. există studii care atestă influenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor la 

învăţătura ale elevilor, în special asupra motivaţiei pentru învîţare, cât şi faptul că unele 

comportamente ale părinţilor favorizează dialogul cu şcoala; 

c. învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului, o bună parte a 

educaţiei petrecându-se în afara şcolii. Cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii 

parentale asupra rezultatelor şcolare ale elevilor, în special asupra motivaţiilor învăţării, 

precum şi faptul că unele comportamente ale părinţilor pot fi favorizate datorită 

dialogului cu şcoala;  

d. grupurile sociale implicate în instiţtuţia şcolară (în special părinţii şi dascălii) 

au dreptul să influenţeze gestiunea şcolară.  

Până mai ieri, şcoala era, în viziunea familiei, factorul privilegiat prin menirea 

acestuia, prin oamenii care săvârşeau actul sfânt al educaţiei, prin mediul concret 

(clădire, săli, mijloace). Respectul caracteriza relaţia dintre cei doi factori: respect 

pentru dascăli, respect pentru actul în sine, respect pentru instituţie. Să nu uităm gestul 

metaforic al căciulii scoase de pe cap în faţa şcolii sau a unui dascăl de către oamenii 

vârstnici. 

Astăzi, reforma învăţământului redefineşte raporturile familiei cu şcoala, 

unitatea de învăţământ fiind privită tot mai mult ca un serviciu public. Şcolii i se impune 

transparenţă în evaluarea ofertei educaţionale propuse pentru ca părinţii/familia să 

opteze pentru una sau alta din şcoli. Au loc reuniuni de informare a familiei cu privire la 

reforma curriculară (Plan cadru, Programe, Descriptori de performanţă), sunt consultaţi 

părinţii în stabilirea curriculumului la decizia şcolii, sunt incluşi membrii ai familiei prin 

reprezentanţii comitetului de părinţi în Consiliul de administraţie al şcolii alături de alţi 

reprezentanţi ai Administraţiei locale. Părinţii sunt antrenaţi şi în realizarea unor 
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activităţi extracurriculare, fie ca participanţi, fie pentru suportul financiar necesar (ex. 

excursii, manifestări cultural-artistice, tabere etc.). Acestea sunt câteva din formele de 

colaborare a şcolii cu familia, la care se adaugă lectorate, şedinţe, consultaţii, vizite sau 

lecţii deschise care definesc într-o viziune nouă familia ca pe un partener activ în 

procesul educativ. 

Triunghiul interelaţional SOCIETATE-FAMILIE-ŞCOALĂ şi-a pus amprenta 

asupra relaţiei parteneriale dintre şcoala şi familie. Societatea actuală are particularităţi 

socio-politice şi economice care afectează finalitatea acestei colaborări - IDEALUL 

EDUCAŢIONAL. Lipsa unui ideal al societăţii se imprimă şi asupra idealului 

educaţional în viziunea părinţilor. Într-o societate ca a noastră, în care adevăratele valori 

nu sunt respectate, un individ bine educat şi instruit nu mai reprezintă idealul către care 

se îndreaptă colaborarea şcolii cu familia. Este firesc să apară fisuri în comunicarea 

celor doi parteneri. Împovarată cu grija zilei de mâine, stresată de situaţia economica 

incertă, familia ca şi şcoala (prin oamenii ei care sunt, în definitiv membrii ai aceleeaşi 

societăţi) simte neajunsurile unei colaborări, ale unui parteneriat eficient.  

Cauzele care împiedică o bună colaborare între cei doi parteneri sunt de natură: 

- materială - relaţia şcoală familie cere efort material şi de timp pe care nu-l pot 

suporta, în momentul actual, nici părinţii, nici dascalii; 

- conceptuală - apar divergente de idei privind responsabilităţile fiecărui factor. 

Fie familia consideră că şcoala e unica responsabilă de educarea copilului, fie şcoala 

cere participarea activă a familiei, încă nepregatită, să-şi asume acest lucru. Şcoala 

oscilează între autonomia tradiţională şi orientările noi ale parteneriatului, în timp ce 

familia manifestă apatie, tendinţe de ingerinţă şi conservatorism (reacţii negative la 

nou). 

- culturală, spirituală - nivelul de cultură şi educaţie al părinţilor nu le asigură 

întotdeauna acestora competenţe şi abilităţi necesare şi suficiente pentru a participa la 

educaţie în mod activ şi responsabil. Dacă la oraş vorbim de o categorie de părinţi cu un 

nivel de instruire şi educare mai ridicat, la sate găsim încă părinţi analfabeţi sau cu un 

nivel intelectual scăzut care nu numai ca nu-i ajută pe copii, ci le imprimă indirect 

acestora dezinteresul faţă de educaţie  

- comportamentală / relaţională - managerii unităţilor şcolare acceptă 

participarea părinţilor la luarea deciziilor, dar mai puţin acceptă iniţierea sau adoptarea 

schimbărilor propuse de părinţi. De altfel, părinţii, la rândul lor, au o atitudine timidă în 

iniţierea de propuneri. Când colaborarea va deveni activă şi eficientă, ea nu va mai fi 

doar un drept de opţiune. 

- tehnică / metodologică - nu există o metodologie pentru dezvoltarea serviciului 

de consiliere parentală. Atât profesorii cât şi părinţii acordă prea puţină importanţă 

consilierii. Se remarcă o necesitate de a pregăti pentru consiliere şi familia şi şcoala 

pentru îmbunătăţirea nivelului de comunicare dintre ele (şcoala să nu mai afişeze 

atitudinea autoritară faţă de familie ca şi când s-ar afla în faţa unui copil, iar familia să 

accepte statutul de factor instituţional al şcolii. 

Aceste aspecte au caracter general. Desigur, întotdeauna s-au întâlnit şi părinţi 

perfecţi, cadre didactice perfecte şi şcoli perfecte printre părinţi imperfecţi şi şcoli 

imperfecte ....  

În ciuda oportunităţilor care se oferă familiei de a fi colaborator alături de şcoală 

la realizarea idealului educaţional, se remarcă o modificare a statutului elevului, familiei 

şi şcolii. Se căută prestigiul educaţiei familiale pe care l-a avut odată acest factor, însă 

remarcăm neputinţa şcolii de a răzbi în faţa indiferenţei şi opoziţiei părinţilor. Şcoala 
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capătă de cele mai multe ori, în fapt, o funcţie suplimentară. Cei mai mulţi părinţi reduc 

colaborarea la interesul pentru situaţia notelor şi a absentelor 

Parteneriatul cu familia evidenţiază şi mai mult necesitatea implicării familiei în 

actul educaţional, o implicare autentică şi nu doar formală, de dragul democratizării 

educaţiei. Şcoala e conştientă de necesitatea pregătirii părinţilor, de găsirea de forme de 

emancipare spirituală şi culturală a acestora în vederea transformării în factori activi şi 

conştienţi de rolul lor. 

Şcoala a fost şi rămâne iniţiatoarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiei 

şcoală - familie. Oricare ar fi forma propusă, condiţia succesului este o tematică solidă 

care să schimbe atitudinea pasivă, expectativă sau formală a familiei într-una activă, 

eficientă şi profundă. De asemenea şi şcoala trebuie să devină un factor ferm şi bine 

pregătit pentru colaborarea cu familia. Îmbunătăţirea relaţiei de colaborare între şcoală 

şi familie trebuie să se facă pe 3 coordonate: 

- informaţională - să se ofere informaţii pentru a se cunoaşte situaţia în care se 

află; 

- instrumentală - să se ofere modalităţi concrete de rezolvare a problemelor ; 

- moral-afectivă - să fie susţinuţi şi încurajaţi părinţii în iniţiativele lor; 

Fiindcă familia a căpătat o dimensiune nouă în relaţia de parteneriat cu şcoala, 

este necesar să folosim, pentru îmbunătăţirea colaborării acestor factori, experienţa altor 

state sau o iniţiativa originală bine fundamentată. Voi menţiona câteva modalităţi de 

îmbunătăţire a relaţiei familie-şcoală: 

- şcoli ale părinţilor, şcoli ale mamelor unde să se înveţe meseria de părinte; 

- asociaţii ale părinţilor şi cadrelor didactice cu o largă iniţiativa (ca în S.U.A. 

sau alte state occidentale); 

- comitete de părinţi care ajută şcoala în rezolvarea unor probleme; 

- activităţi extracurriculare în care să fie implicaţi părinţii; 

- simpozioane/mese rotunde (părinţi şi dascăli) la care să fie invitaţi specialişti în 

consiliere sau persoane care să împărtăşească din experienţa lor dovedită în domeniu. 

În loc de concluzii, voi spune că: 

- ambii parteneri au de muncit pentru schimbarea prejudecăţilor; 

- unele prejudecăţi ale părinţilor vor fi greu de schimbat; 

- şcoala trebuie să facă primii paşi pentru a găsi calea colaborării; 

- va trece mult timp până vom ajunge la un nivel mulţumitor al acestui 

parteneriat.  
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COMUNICAREA ÎN CADRUL GRUPULUI CLASĂ DE ELEVI 

Profesor Stoean Constantina 

Colegiul „Spiru Haret”Ploieşti, Prahova 

Considerat în maxima sa generalitate, procesul de comunicare presupune 

transferul de informaţie de la un emiţător la un receptor, dar şi schimbarea rolurilor 

celor doi subiecţi care sunt în relaţie şi care au disponibilitatea de a reacţiona unul în 

raport cu celălalt. 

În cazul speciei umane, conceptul de comunicare pune în evidenţă procesul de 

împărţire/ împărtăşire a sensurilor. Specificitatea comunicării umane este dată de faptul 

că ea are un caracter interpersonal, adică pune în relaţie două subiectivităţi. Aşa se 

explică de ce procesele de comunicare interumană sunt atât de greu de controlat din 

exterior. În procesul comunicării interpersonale, oamenii aduc în relaţie întreg universul 

lor interior, modul în care ei percep şi înţeleg lumea: obiectele, persoanele, situaţiile pe 

care le traversează. 

Clasa şcolară e un grup de învăţare care se aseamănă, în multe privinţe, cu un 

grup de muncă dar are şi câteva caracteristici proprii. 

Asemănarea cu un grup de muncă este dată de faptul că scopul fundamental al 

constituirii grupului îl reprezintă realizarea sarcinilor de muncă (de învătare pentru 

elevi) pentru satisfacerea cărora sunt mobilizate resursele tuturor membrilor grupului.  

Principala caracteristică a grupului de învăţare o constituie situarea în centrul 

obiectivului său de activitate a sarcinii de organizare şi desfăşurare a procesului 

instructiv-educativ. Din aceste cauze şcolii îi revine, în primul rând, misiunea de a 

informa şi familiariza pe elevi cu diverse domenii ale cunoaşterii, dar şi de a-i forma în 

spiritul cerinţelor formulate de societate la un moment dat. 

Realizarea acestor caracteristici este favorizată de câteva evenimente care s-au 

produs în funcţionalitatea şcolii şi care atrag atenţia asupra rolului proceselor de 

comunicare:  

- centrarea activităţii de predare nu pe profesor ci pe cel ce învaţă; 

- remarcarea avantajului folosirii metodelor active în procesul de predare- 

învăţare; 

- democratizarea relaţiei profesor-elev; 

- elaborarea unei temeinice fundamentări toeretice privind managementul clasei 

de elevi în legătură cu care s-a produs reconsiderarea rolurilor actorilor implicaţi în 

actul educaţional; 

- diversificarea surselor de informare pe care le poate folosi elevul. 

Cu toate acestea în ciuda numeroaselor semnale privind necesitatea revizuirii 

unor comportamente profesionale, practicile educaţionale continuă să fie dominate de 

autoritatea excesivă a profesorului care menţine monopolul asupra situaţiilor de vorbire, 

care controlează conţinuturile vehiculate. 

În aceste condiţii pot fi puse căteva întrebări:  

De ce se implică elevii atât de puţin în dialogul şcolar? 

Ce se poate face pentru a-i ajuta pe elevi să se implice în dialog ? 

Acestea sunt doar două întrebări a căror soluţionare ar putea conduce către 

eficientizarea proceselor de comunicare ce se desfăşoara în context şcolar. 

De ce nu se implică elevii în procesul de comunicare? 
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Cauzele pentru care elevii se implica prea puţin sau deloc în dialogul şcolar sunt 

uneori obiective, întemeiate, iar alteori subiective, nejustificate. Chiar şi atunci când 

este vorba despre cauze subiective, simpla constatare a acestui fapt nu este capabilă să 

rezolve problemele. Într-o intervenţie educativă de succes, după identificarea cauzelor 

se recurge la elaborarea unor strategii acţionale de contracarare a manifestărilor 

nefavorabile şi de promovare a celor favorabile. 

După prelucrarea răspunsurilor obţinute în urma aplicării unui chestionar la un 

număr de 80 de elevi au fost inventariate următoarele categorii de cauze: 

- natura temperamentală: introvertit, nesociabil, necomunicativ, timid, pasiv; 

- gradul de solicitare în realizarea sarcinilor şcolare; 

- atractivitatea pe care o inspiră educatorul; 

- atractivitatea pe care o inspiră disciplina de învăţământ; 

- capacitatea stimulativă a educatorului; 

- gradul de satisfacţie personală pe care îl procură interacţiunea; 

- gradul de satisfactie interpersonală pe care îl procură interacţiunea; 

- măsura în care interacţiunea poate satisface aşteptările, speranţele, aspiraţiile 

elevului; 

Ce se poate face pentru a-i ajuta pe elevi să se implice în dialog? 

Cele mai bune oportunităţi de dezvoltare a abilităţilor de comunicare s-au 

dovedit a fi oferite însuşi exerciţiului comunicativ. Teoretizările savante nu pot decât să 

explice unele chestiuni privind corectitudinea şi precizia exprimării, dar nu pot rezolva 

blocajele şi obstacolele reale pe care le simţim cu toţii atunci când ne aflăm într-o 

confruntare directă cu un interlocutor. Pentru astfel de motive apreciem că în practica 

educaţională este necesar ca elevilor să li se ofere ocaziile de a comunica, să fie găsite 

modalităţi de intensificare a interacţiunilor elev-elev în planul schimbului informaţional 

şi interpersonal. În acest scop formula organizării sarcinilor de învăţare pe grupe, este 

cea mai adecvata. Ea urmează să fie adaptată specificului activităţilor şcolare şi tipului 

de lecţie. 

Cele mai cunoscute formule de structurare a grupurilor sunt: 

1. grupurile omogene-cu următoarele particularităţi: 

- elevii au posibilitatea de învăţare asemănătoare ceea ce facilitează 

comunicarea profesorului cu fiecare grup de elevi, dar şi comunicarea 

intragrupală;  

- colaborarea între elevi are ca obiect schimbul informaţional. 

2. grupurile eterogene – în cadrul cărora: 

- elevii au posibilităţi de învăţare diferite, ceea ce îl determină pe profesor să 

se adreseze nivelului mijlociu al grupului (efortul de accesibilizare a 

mesajelor cu caracter informaţional este mare şi nu poate acoperi toate 

nivelurile de înţelegere); 

-în interacţiunile elev – elev se intensifică colaborările pe plan internaţional 

(elevii buni îi sprijină pe cei cu performanţe scăzute). 

Omogenitatea sau eterogenitatea poate fi o caracteristică a întregului grup clasă - 

şcolară sau a subgrupului şcolar prin împărţirea efectivului clasei de elevi în 

microgrupuri de câte 4, 5, 6 membri. 

Obiectivul fundamental urmărit prin organizarea activităţilor pe grupe este 

stimularea învăţării prin cooperare. 
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Provocarea interacţiunilor pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare 
Despre activizarea clasei de elevi se vorbeşte de mult timp în literatura 

pedagogică. Ea a fost înţeleasă în sensul reducerii monopolului pe care îl deţine adesea 

profesorul asupra procesului de vorbire. Şi acest lucru este un aspect important al 

comunicării didactice care atrage atenţia asupra faptului că profesorul este cel care 

ocupă cea mai mare parte din economia de timp a unei activităţi şcolare vorbind, în timp 

ce elevii tac, adoptând o atitudine pasivă. Crearea ocaziilor pentru ca elevii să 

interacţioneze unii cu ceilalti nu este întotdeauna suficientă pentru ca acest lucru să se şi 

întâmple. Este necesar să fie îndeplinite câteva condiţii facilitatoare, într-o manieră care 

să nu-l excludă pe profesor, ci să-i modifice rolurile pe care şi le asumă. Astfel este 

recomandabil ca: 

- Secvenţele directe să alterneze cu cele semi-directive şi cu cele nondirective. 

Profesorul îşi va asuma treptat rolul de animator, apoi pe cel de meditator şi, finalmente, 

pe cel de evaluator. 

- Sarcinile de învăţare să nu fie prea complexe (ca să nu necesite intervenţia 

permanentă a profesorului), dar nici prea simple (pentru ca elevul să nu le poată realiza 

singur ci să aibă nevoie de colaboratori). 

- Elevii să-şi poată asuma cât mai multe roluri care să le permită exersarea unor 

comportamente de tip comunicativ cu valoare şcolară. 

- Să se recurgă la modalităţi distincte de apreciere şi recompensare a 

comportamentului informaţional şi a celui interacţional. 

O bună relaţie de comunicare se tranzacţionează 

Ideea de tranzacţie exprimă o înţelegere ce se stabileşte între cei ce participă la 

procesul de comunicare. Tranzacţia redă, de aceea, efortul partenerilor de a conserva 

efectele pozitive ale interacţiunii şi de a evita/ elimina manifestările cu efect negativ. 

O bună relaţie de comunicare se mediază 

În general, problema medierii relaţiilor de comunicare se pune atunci când două 

persoane nu reuşesc să ajungă la un acord discutând asupra unei chestiuni de interes 

comun, iar relaţia riscă să degenereze într-un conflict. Deoarece nici unul dintre 

parteneri nu este dispus să renunţe în favoarea celuilalt, este nevoie de intervenţia celui 

de-al treilea, care dobândeşte, astfel, un rol de mediator. Un bun mediator : 

- nu face reproşuri inutile; 

- nu părtineşte pe cineva pentru a favoriza pe altcineva; 

- nu judecă, ci tratează orice situaţie cu detaşare, ca pe un dat ce necesită o 

rezolvare amiabilă;  

- acordă sprijin pentru găsirea de soluţii; 

- îşi oferă ajutorul într-o manieră de respect mutual;  

- nu obligă pe nimeni să-l asculte, ci se face ascultat;  

- acordă atenţie, timp şi manifestă bunăvoinţă faţă de fiecare dintre 

interlocutori; 

- este discret şi inspiră încredere; 

- nu forţează lucrurile peste limita acceptabilului şi nu cere imposibilul. 

O bună relaţie de comunicare se negociază 

Manifestările subiecţilor umani sunt dificil de controlat şi de raţionalizat 

deoarece omul nu reacţionează stereotip la acţiunea unor stimuli, ci într-o manieră greu 
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de anticipat. Aşa se explică faptul că, de obicei, fiecare dintre parteneri tinde să impună 

celuilalt punctul său de vedere. Rezolvarea acestei probleme devine posibilă atunci când 

partenerii sunt dispuşi să negocieze, adică să accepte că, pentru salvarea relaţiei, fiecare 

trebuie să renunţe la un moment dat la ceva…. 

O bună relaţie de comunicare se construieşte neîncetat 

În ciuda bunelor intenţii pe care interlocutorii le pot avea unii în raport cu ceilalţi 

la un moment dat, relaţiile de comunicare se pot degrada cu multă uşurinţă. Din această 

cauză este important ca oamenii să persevereze în a reactiva şi construi continuu acele 

relaţii care sunt semnificative pentru ei. 

Pentru sistemul relaţiilor profesor-elevi, aceasta înseamnă că profesorul va trebui 

să caute permanent noi modalităţi de a câştiga încrederea elevilor săi, de a şi-i face 

colaboratori direcţi într-o serie de acţiuni pe care aceştia le consideră atrăgătoare. 

Opusul acestui mod de a acţiona presupune stabilirea unor relaţii reci, indiferente. 
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CONDUITE COMPORTAMENTALE SPECIFICE MINORULUI 

DELINCVENT 

Bicăjan Elvira-Olga 

Şcoala Gimnazială Stînceni, Judeţul Mureş 

Perioada adolescenţei este perioada de viaţă cuprinsă între 14/15-18/20 ani. Unii 

autori consideră că perioada adolescenţei s-ar prelungi, în ultima perioadă de timp, chiar 

până la 25 ani. 

Perioada adolescenţei este o perioadă în care, în planul dezvoltării biologice, 

adolescentul tinde spre echilibru şi spre adoptarea unei conformaţii apropiată de cea a 

adultului, însă, în plan psihologic, transformările sunt foarte rapide, spectaculoase şi de 

maximă complexitate. Diversitatea dezvoltării psihice generează noi modalităţi de 

relaţionare cu cei din jur, forme originale de înţelegere şi adaptare. Traversarea acestei 

perioade se face în mod tensionat, adeseori cu existenţa unor conflicte şi trăiri 

dramatice, cu frământări interne pentru găsirea surselor de satisfacere a elanurilor, a 

aspiraţiilor personale. Adolescentul este un nonconformist, un original în modul de a 

privi şi de a se adapta la lumea înconjurătoare. 

Acestea sunt motivele pentru care adolescenţa este atât de controversată de 

specialişti, unii numind-o „vârsta marilor elanuri”, „vârsta integrării sociale”, „vârsta 

participării la progresul social”, iar alţii „vârsta ingrată”, „vârsta dramei”, „vârsta 

crizelor”, „anxietăţii, nesiguranţei, insatisfacţiei”. Tot în acest context, dacă pentru 

psihologul Stanley Hall adolescentul este un fel de candidat la delincvenţă, pentru Jean 

Jacques Rousseau, el este, în esenţă, sub toate vicisitudinile evenimentelor, bun de la 

natură. 

În această perioadă cele mai multe conflicte sunt cele avute cu părinţii şi 

educatorii. Dependenţa economică a tinerilor faţă de aceştia nu implică şi o dependenţă 

corespunzătoare din punct de vedere al înţelegerii şi respectării normelor morale impuse 

de adult. Prin constrângerile, interdicţiile şi normele ei, societatea adulţilor este pentru 

adolescent o societate represivă, dominatoare şi manipulatoare. Ea nu permite decât în 

mică măsură creativitatea, iar „limitarea” libertăţii impuse de adulţi este resimţită de 

adolescent, adeseori, ca o frustrare, ca un atentat la drepturile sale fireşti de a se 

manifesta ca o personalitate. 

Criza adolescentului este o criză reală, cu însemnate proiecţii psihice, 

acompaniate cu fenomene afective şi izbucniri caracteriale manifestate sub diverse 

forme. O asemenea criză, atunci când apare şi se manifestă prin forme violente şi 

spectaculoase, este generată de ambiguitatea statusului adolescentin: adolescentului i se 

neagă identitatea de copil, dar nici nu i se recunoaşte încă capacitatea de a îndeplini 

rolurile adultului. De aici o serie de conflicte, sentimente de solitudine, rebeliune, 

tendinţe egocentriste şi chiar o anumită oscilaţie a personalităţii adolescentine între 

„normal” şi „patologic”. Există unii autori care vorbesc chiar de o veritabilă „patologie 

normală” a adolescenţei, reprezentată de multiple tulburări afective, caracteriale şi 

cognitive, criză de originalitate şi comportamente marginale, care pot fi uşor confundate 

cu stări patologice extreme. Teza privind caracterul universal al crizei adolescenţei nu 

îşi găseşte aplicabilitate în toate cazurile, deoarece există suficiente cazuri de maturizare 

fără manifestări dramatice. Totuşi, este îndeobşte recunoscut faptul că formarea 

conştiinţei morale a adolescentului este cel mai dificil capitol al educaţiei. Astfel, 

imaturitatea, refularea afectivităţii, egocentrismul, nonconformismul, sentimentele de 

injustiţie, indisciplina, agresivitatea, abdicarea de la sarcinile impuse de familie şi 
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şcoală, ostilitatea faţă de sancţiuni sunt doar câteva dintre conduitele care sunt specifice 

perioadei de oscilaţie între statusul de adult şi poziţia de copil a adolescentului. Sunt 

cunoscute, din acest punct de vedere, motivaţiile hedoniste ale comportamentului de 

evaziune al adolescentului, gustul spre risc care-l dirijează spre aventură şi anturaje 

nefaste şi alte manifestări (nonconformismul în ţinută sau limbaj, fumatul sau consumul 

de alcool) care-i conferă conştiinţa autonomiei şi sentimentul independenţei faţă de 

adult. În ansamblul lor, aceste manifestări nu trebuie interpretate ca fiind „germenii” 

unei atitudini delincvente în formare. Ele pot intra în conflict cu norma penală, dar 

numai în anumite condiţii, mai ales când sunt potenţate de o serie de carenţe ale 

educaţiei morale. Iar principala carenţă în acest domeniu pare a fi generată de o anumită 

înţelegere greşită a finalităţilor educaţiei morale de către unii părinţi sau educatori. 

Astfel, nu de puţine ori, aceştia urmăresc doar impunerea unor norme şi reguli morale, 

standardizarea şi uniformizarea comportamentului moral al adolescentului, 

hiperdirijarea şi hipercontrolul conduitelor, ceea ce duce, adeseori, la reprimarea 

creativităţii adolescentine. Mulţi educatori refuză încă adolescentului un status propriu, 

iar prejudecăţile privind „superioritatea” stadiilor mai avansate faţă de cele tinere, face 

ca aceştia să adopte un sistem de autoritate bazat pe tehnici de educaţie paternalistă. 

Privite din această optică, agresivitatea, protestul, nonconformisul, instabilitatea afectivă 

şi comportamentală pot fi uşor confundate cu acte de inadaptare sau tendinţe certe spre 

devianţă. De altfel, cele mai multe delicte comise de adolescenţi au la bază asemenea 

manifestări specifice vârstei, iar în legislaţiile multor ţări semnificaţia delincvenţei 

juvenile este atât de cuprinzătoare încât acoperă toate manifestările comportamentului 

aşa-zis „rău” al tânărului, de la lipsa de supunere şi respect faţă de adult, până la 

obişnuitele atitudini agresive şi nonconformiste prin care adolescentul încearcă să atragă 

atenţia, să rupă relaţia de tutelă paternalistă şi să-şi exprime propria identitate şi 

independenţă. 

Trebuie subliniat că pentru a înţelege motivaţiile acestui comportament, 

evaluarea morală sau perspectiva juridică apar inadecvate şi a eticheta conduita unui 

adolescent „în derivă” la fel cum calificăm conduitele adultului infractor înseamnă a 

face din tineri victimele propriilor educatori.  

Categoria tinerilor adolescenţi nu este o categorie demografică omogenă şi 

nediferenţiată, ale cărei trăsături psihice şi forme de maturizare sunt similare în toate 

cazurile. De-asemenea, este o prejudecată să compari în mod mecanic comportamentul 

adolescentului cu cel al adultului şi să-i atribui primului discernământul şi conştiinţa 

morală ale ultimului. Ca evaluatori din afară, părinţii sau educatorii sunt tentaţi să-l 

caracterizeze pe adolescent ca fiind „vicios”, „egoist”, „mincinos” ş.a.m.d. Se ignoră 

însă faptul că nu se poate plasa conduită adolescentului în imperiul absolut al necesităţii 

şi că nu întotdeauna morala adultului este şi echitabilă pentru tânăr.  

Noţiunea de discernământ moral apare, în cazul adolescentului, confuză şi fără 

referent real, deoarece implicând capacitatea de a discerne între bine şi rău, ea cere 

oricărui tânăr o coordonare logică, afectivă şi volitivă exemplare. O asemenea concepţie 

despre conduită apare extrem de intelectualistă, deoarece face din adolescent un robot 

excesiv raţional, care trebuie să aibă permanent capacitatea de a raporta actele sale la o 

scară de valori etern morală pentru a distinge binele de rău. 

Conştiinţa morală a adolescentului nu se poate limita însă numai la componenta 

cognitivă. Ea reprezintă, în acelaşi timp, sentimente, afecte, convingere, acţiune, motiv 

pentru care binele nu este pentru el o noţiune invariabilă, mai ales atunci când educaţia 

este depersonalizatoare şi inechitabilă. De aceea, atunci când metodele educative sunt 
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prea vădit didacticiste şi moralizatoare, este posibil ca universul de valori pe care 

adultul încearcă să-l imprime adolescenţilor să fie în contradicţie cu convingerile şi 

sentimentele acestora. 

De multe ori, confundând evoluţia firească a tinerilor de la exigenţele 

heteronomiei morale la propensiunea spre devianţă şi ignorând valenţele creative ale 

unui psihic în formare care refuză tutela paternalităţii, adultul are tendinţa de a impune 

tânărului propriul său model moral, sancţionând orice abatere de la acest model în 

numele unor principii educative impersonale a căror nerespectare echivalează pentru 

educator cu devianţa. 

Se consideră că adolescentul cu tulburări de comportament se manifestă prin 

simptome caracterizate printr-un mare polimorfism. Simptomatologia tulburărilor de 

comportament la adolescenţi cuprinde o gamă foarte întinsă de manifestări, atât ca 

număr, cât şi ca intensitate, plecând de la o simplă minciună şi putând să ajungă la acte 

de mare gravitate. Între aceste extreme, se interpune un număr impresionant de 

simptome: iritabilitate, instabilitate, impulsivitate, irascibilitate, eşecul şi abandonul 

şcolar, fuga, vagabondajul, furtul, cerşetoria, diferite acte de cruzime, piromania, 

alcoolismul, tulburările sexuale, prostituţia, tentativele de suicid, omuciderea.
1
 

La fel ca în cazul infractorului adult, cei care s-au ocupat de studiul conduitei 

delincvente a minorului
2
, au ajuns la evidenţierea unui „profil psihologic” al acestuia. 

Astfel, minorul delincvent are următoarele trăsături comportamentale: 

1. înclinaţie către agresivitate, fie latentă, fie manifestă, ce este bazată pe un 

fond de ostilitate, de negare a valorilor socialmente acceptate; 

2. instabilitate emoţională, generată de carenţe educaţionale, şi, în ultimă 

instanţă, de fragilitatea eului; 

3. inadaptare socială, provenită din exacerbarea sentimentului de insecuritate, 

pe care individul încearcă să-l suprime, de exemplu, prin schimbarea deasă a 

domiciliului sau vagabondaj ori prin evitarea formelor organizate de viaţă şi activitate; 

4. duplicitatea conduitei, manifestată în discordanţa dintre două planuri: unul, 

cel al comportamentului tainic, intim în care se prepară infracţiunea şi celălalt, nivelul 

comportamental de relaţie cu societatea, prin care îşi trădează de cele mai multe ori 

infracţiunea; 

5. dezechilibru existenţial, exprimat prin patimi, vicii, perversiuni, irosire 

absurdă a banilor etc. 

Alţi autori
3
, utilizând criteriul sferei psihicului predominant afectată, realizează 

un tablou mai complet a devierilor de comportament ale minorului delincvent: 

a. în sfera relaţională, sunt caracterizaţi prin indisponibilitate de comunicare 

(egoişti, capricioşi, lipsiţi de tact, evitaţi şi respinşi ca atare de colectiv); 

b. în sfera afectivităţii, au reacţii afective extreme, sunt susceptibili, irascibili, 

pasivi, inerţi. Cercetarea factorilor cauzali indică mai întotdeauna puternice traume 

psihice trăite anterior. 

                                                 
1
 Răşcanu, Ruxandra - Psihologia comportamentului deviant, Editura Universităţii Bucureşti, 1994, p. 23; 

2
 Popescu-Neveanu, Paul - Dicţionar de psihologie, Editura Albatros, Bucureşti, 1978, p.180; 

3
 Ozunu D. - Psihopedagogia comportamentului normal şi deviant, Editura Genesis, Cluj-Napoca, 1995, 

apud Emilia Albu: Manifestări tipice ale devierilor de comportament la elevii preadolescenţi-Prevenire şi 

terapie, Editura Aramis, Bucureşti, 2002, p. 31; 
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c. în sfera dezvoltării intelectuale, principalele trăsături ale acestora sunt: 

ostilitatea faţă de învăţătură, interesul scăzut pentru cunoaştere şi fără dorinţa de a 

învăţa. Retardarea intelectuală şi ritmul lent de evoluţie fac să apară unele manifestări 

tipice precum: desele conflicte cu părinţii, cu profesorii şi cu colegii, chiulul, 

absenteismul şi vagabondajul, minciuna, furtul, consumul de alcool şi de droguri. 

d. în sfera voliţională, ca urmare a tutelării excesive sau a lipsei de control 

asupra copilului, ele produc manifestări ca: încăpăţânare, capricii, lipsă de voinţă, 

indisciplină, dezordine etc. 

Soţii Sheldon şi Eleonor Gluck
4
, studiind cu ajutorul unei echipe 

interdisciplinare un lot de 500 de minori delincvenţi (lot martor), care erau 

corespunzători ca vârstă, sex, statut socio-economic, apartenenţă etnică etc. au 

evidenţiat că delincvenţii se deosebesc de nedelincvenţi prin următoarele trăsături mai 

importante: 

i. Din punct de vedere fizic, delincvenţii sunt cu precădere de constituţie 

mezomorfică sunt solizi, au forţă musculară mare etc. 

ii. Ca temperament, sunt energici, neastâmpăraţi, impulsivi, extravertiţi, 

agresivi, distructivi (adesea sadici). 

iii. Au atitudini ostile, sfidătoare, sunt plini de resentimente, de suspiciuni, sunt 

încăpăţânaţi, dornici să se afirme în grup, cu spirit de aventură, neconvenţionali, 

nesupuşi autorităţilor.   

iv. Din punct de vedere psihologic, tind spre exprimări directe; socio-cultural, 

provin, în proporţie mult mai mare decât cei din grupul de control, din familii 

neînţelegătoare, neafective, instabile, lipsite de ţinută morală etc. 

J. S. Peters arată, în urma efectuării unor cercetări empirice, că nevârstnicii şi 

tinerii care au venit în conflict cu normele legal-morale prezintă drept caracteristici 

distincte: 

a) atitudini nefavorabile faţă de legi şi faţă de muncă; 

b) atitudini necorespunzătoare faţă de ei înşişi, faţă de părinţi şi faţă de alte 

persoane. 

Acesta realizează o succintă, dar relevantă caracterizare a delincventului, în 

general, caracterizare ce poate fi folosită şi în schiţarea „portretului” delincventului 

minor. Astfel, autorul consideră că „delincventul este un individ care aparent are un 

surplus de experienţe neplăcute şi care simte că trăieşte într-o lume disconfortantă, 

ameninţătoare. Sentimentul lui de autoapreciere pare să fie subminat, de aceea el nu 

pierde nimic dacă este criticat sau chiar încarcerat. Neavând vreun statut social de 

apărat, teama de a-l pierde nu-l motivează să facă eforturi pentru a se conforma 

normelor sociale. Mai mult încă – fie că a avut prea multe contacte neplăcute cu alţi 

oameni, fie că pentru pe toţi îi consideră asemănători, el nu-i apreciază pe alţii şi din 

această cauză nici nu pune prea mult preţ pe opinia lor. Acest set de atitudini face să fie 

extrem de dificilă stabilirea de contacte cu el în vederea încercării de a-l reeduca.”  

                                                 
4
 Glueck, S; Glueck, E: - Unravelling Juvenile Delinquency, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 

1950, apud Bogdan, T. şi colab. Comportamentul uman în procesul judiciar”, M.I., Serviciul editorial şi 

cinematografic, Bucureşti, 1983, p.75 
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Din cazuistică rezultă că aspectele comportamentale deviante întâlnite mai 

frecvent la minori sunt
5
: 

a. fuga în mod repetat de la domiciliu; 

b. absenţe nemotivate de la şcoală, dezinteres faţă de învăţătură sau 

abandonarea şcolii; 

c. hoinăreală, vagabondaj, libertinism, consum de băuturi alcoolice, droguri, 

aurolac; 

d. tendinţe de aventurism, de constituire de grupuri în scopul comiterii de 

infracţiuni; 

e. alegerea unor anturaje din mediul infracţional, unde se găsesc infractori 

majori; 

f. sfidarea legilor, a normelor de disciplină, a normelor de convieţuire socială; 

g. portul unor arme albe sau de foc, a unor substanţe lacrimogene sau 

paralizante, cu scopul de a fi folosite la atac sau apărare. 
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NOI ABORDARI EDUCATIVE ALE LUMII CONTEMPORANE 

Învăţător Constantin Constanța 

Școala „Nichita Stănescu”, Ceptura, Prahova 

Dimensiunea socială a educaţiei, caracterul ei istoric, dar şi perspectivele 

reclamă necesitatea ca educaţia să răspundă necontenit unor exigenţe ale societăţii, 

realităţii naţionale şi internaţionale. Semnificaţia şi eficienţa actului educativ sunt date 

de disponibilităţile educaţiei de adaptare şi autoreglare faţă de sfidările tot mai 

numeroase ale spaţiului social. 

Spaţiul social contemporan este caracterizat de varietatea problemelor care îl 

circumscriu: o evoluţie rapidă a cunoaşterii tehnologiei, o explozie demografică, 

amplificarea fenomenelor de sărăcie, foame, şomaj, excludere socială, de degradare a 

mediului, proliferarea conflictelor între naţiuni, etnii şi religii etc.Toate acestea sunt 

doar câteva aspecte ale unui fenomen complex, pe care îl denumim generic 

„problematica lumii contemporane”. Agravarea unor astfel de fenomene, consecinţele 

multiplicării şi amplificării lor s-au impus atenţiei forurilor internaţionale, diverselor 

categorii de specialişti, analizelor futurologilor Alvin şi Heidi Toffer (în Şocul 

viitorului, Al treilea val, Puterea în mişcar ,Război şi antirăzboi, Spasmul economic 

etc.), precum şi a Clubului de la Roma care avertizează omenirea asupra pericolelor ce o 

pândesc (Alexander King şi Bertrand Schneider: Prima revoluţie globală - o strategie 

pentru supravieţuirea lumii). Valul schimbărilor şi al noutăţilor care asaltează viaţa 

umanităţii şi a fiecărei colectivităţi umane, a făcut necesare nu numai strategii globale 

correlate, international, interdisciplinare, intersectoriale, abordări holistice, ci şi educaţie 

pentru schimbare. 

A trăi înseamnă a evolua, a deveni fără a-ţi abandona matca propriei 

personalităţi; de aici, imperativul corelării educaţiei pentru schimbare ca pregătire 

anticipativă şi ca asimilare a ritmurilor alerte cu formarea încrederii în propriile resurse 

şi în continuitate. 

Aşa cum surprinde Roberto Carneiro (în Curriculum for the 21
st
. Century), Noua 

Ordine Internaţională va avea la bază cultura, limbajul ştiinţei şi tehnologiei, 

nemaisituându-se în prim plan modelele economice, graniţele politice sau ideologice. În 

acest context, şcolii, ca principal agent educative, îi revine rolul de a înarma tinerii cu 

simţ critic, cu capacitatea de a înţelege şi răspunde adecvat diverselor provocări din 

partea societăţii, de a deveni tot mai mult agenţi ai propriei formări, care să-şi 

organizeze, să-şi structureze singuri cunoaşterea, să descopere singuri, având formată 

judecata şi responsabilitatea viitoare (stipulări din Raportul Comisiei Internaţionale a 

Educaţiei pentru secolul XXI către UNESCO, comisie condusă de Jacques Delors). 

Această pregătire pentru viitor se bazează pe înţelegerea profundă a P.L.C., a cauzelor 

care au generat-o, pentru a anticipa evoluţiile acesteia şi a i se adapta în mod creator.  

Problematica lumii contemporane se caracterizează prin universalitate, 

complexitate, caracter  emergent încorporând tendinţe, fenomene, aspecte noi ce apar în 

simultaneitatea sau în succesiune în toate zonele lumii. Printre răspunsurile propuse pe 

plan internaţional problemelor energente, globale, interdisciplinare, grave şi de 

anvergură, unul dintre cele mai originale şi eficiente îl constituie noile tipuri de 

conţinuturi sau noile educaţii ce trebuie introduce în planurile de studii şcolare şi/sau 

univeristare. Şcoala contemporană nu mai poate ocoli acestă problemă interdisciplinară 

care este a tuturor profesiunilor şi a tuturor cetăţenilor capabili să-şi îndeplinească 
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rolurile sociale, etice şi politice care le revin. Unele ţări au acordat atenţie mai mare 

unora dintre educaţii (educaţie demografică sau educaţie sanitară modernă, necesară mai 

ales pentru ţările lumii a treia), altele au introdus module sau discipline de sinteză, 

cursuri de „futurology”, cum sunt: Lumea de azi şi lumea de mâine, Comunitatea 

europeană etc. În planul de învăţământ al departamentelor pentru pregătirea 

personalului din România,figurează şi un curs de educaţie interculturală. 

Dacă la începutul secolului nostrum „Educaţia nouă” sau „Şcoala activă” 

anunţau voinţa de inovare a învăţământului şcolar, şi îndeosebi a metodelor şi a 

relaţiilor profesor-elevi, „noile educaţii” sunt purtătoare de noi obiective şi mesaje, 

constituindu-se în răspunsuri date unor sfidări. 

Educaţia relativă la mediu sau educaţia ecologică este, probabil, cel mai bine 

structurată, fiind inclusă deja în planurile de învăţământ din diferite ţări. 

Educaţia pentru schimbare, participare şi democraţie îşi propune 

responsabilizarea individului, pragătirea pentru afirmare şi adaptare, pentru a deveni un 

bun cetăţean, conştient de drepturile şi responsabilităţile sale. 

Educaţia pentru tehnologie şi progres devine necesară în condiţiile în care ne 

aflăm în era computerizării, iar decalajul dintre progresul tehnologic şi pregătirea 

individului pentru a folosi o nouă tehnologie şi a avea acees la informaţie generează un 

nou tip de analfabetism, cel din domeniul utilizării computerului (care se adaugă 

analfabetismului funcţional al deceniilor opt şi nouă ale secolului trecut). 

Educaţia pentru mass-media presupune formarea unei atitudini critice, selective 

faţă de avalnşa informaţiei oferite de aceasta, vehiculată uneori mai mult din perspective 

unor interese comerciale şi mai puţin din aceea a unor valori morale. Acest tip de 

educaţie capătă noi accente în condiţiile în care s-a constatat că elevii petrec cu 25% 

mai mult timp în faţa televizorului decât în şcoală, iar urmărirea programelor TV devine 

tot mai mult principal modalitate de petrecere a timpului liber în detrimental lecturii. 

Educaţia pentru pace şi cooperare, care îşi propune să le transmită elevilor o 

cultură a păcii, este şi ea tot mai prezentă în şcoli. 

Educaţia demografică este introdusă ca materie de studiu în ţări precum China, 

India sau în ţările africane, unde se înregistrează o creştere accentuate a populaţiei. 

Educaţia sanitară modernă ar putea încorpora atât educaţia nutriţională, cât şi pe 

cea sexuală. 

Educaţia economică şi casnică modernă, desfăşurată mai ales în ţările 

dezvoltate, constituie o pregătire indirectă pentru muncă. 

Educaţia timpului liber se dovedeşte din ce în ce mai necesară, mai benefică, 

incluzând component cultural, artistice, turistice şi sociale. 

Educaţia interculturală capătă noi valenţe în condiţiile creşterii migraţiei 

international, ale realizării unei uniuni europene şi ale necesităţii creşterii toleranţei 

entice şi religioase etc. 

Lista „noilor educaţii” rămâne deschisă, fiind de aşteptat să se modifice, fie prin 

dispariţa unor „educaţii”, în măsura în care realitatea îngăduie aşa ceva, fie prin 

impunerea unor noi cerinţe sau conţinuturi educative. 

Există mai multe modalităţi de introducere a acestor noi tipuri de conţinuturi în 

planurile şi programele de învăţământ, fiecare având avataje şi dezavantaje. În toate 
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cazurile, o nouă filosofie trebuie să-şi facă loc în elaborarea curriculum-ului, astfel încât 

elevii să nu mai fie privaţi de cunoaşterea problematicii lumii în care trăiesc. În mod 

necesar se impune reciclarea profesorilor, pentru a putea prezenta această problematică 

în manieră trans-interdisciplinară, surprinzându-i complexitatea, globalitatea. 

Colaborarea sistematică între profesori, predarea în echipă, realizara de lecţii de sinteză 

la sfârşitul semestrului prin conexiuni interdisciplinare presupun o pregătire adecvată a 

profesorilor în acest sens. Toate aceste „noi educaţii” presupun introducerea mai 

pregnant a dimensiunii internaţionale în educaţia şcolară, însă modalităţile cele mai 

frecvent folosite pentru introducerea lor în curriculum-ul şcolar s-ar putea sintetiza în: 

a) introducerea de noi discipline centrate pe un anumit tip de educaţie 

(dificultatea constă însă în supraîncărcarea programelor de învăţământ) şi în pregătirea 

profesorilor capabili să predea astfel de discipline; 

b) crearea de module specific în cadrul disciplinelor tradiţionale (module având 

character interdisciplinar, de tipul:”Mediul căruia îi aparţinem şi în care trăim”,  

„Unitatea cultural-spirituală a Europei”, „Ce înseamnă o societate dezvoltată” 
etc.). Dificultatea constă în alcătuirea orarelor, fiind necesar aportul mai multor 

profesori; dificilă este şi pregătirea profesorilor pentru predarea în echipă; 

c) tehnica „aproche infusionnelle”(presupune infuzareea de mesaje ce ţin de 

noile conţinuturi în disciplinele „clasice”) 

Avantajul ar consta în a nu interveni la nivelul planurilor de învăţământ, ci 

numai la nivelul programelor, prin introducerea de conţinuturi noi la sfârşitul unor 

capitole. Din păcate, de multe ori astfel de conţinuturi sunt neglijate de profesori, fiind 

tratate ca mici abateri de la conţinutul specific disciplinei. Mai supărătoare este absenţa 

sintezei sau a conexiunilor dintre elemente. În învăţământul românesc aceste noi 

conţinuturi sunt dezbătute mai ales în cadrul orelor de dirigenţie, însă încep să câştige 

tot mai mult teren, introducerea educaţiei civice ca disciplină de studiu distinct fiind 

grăitoare în acest sens. 
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MANAGENENT EDUCAŢIONAL - TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE 

Învăţător Constantin Daniel 

„Nichita Stănescu”, Ceptura, Prahova 

Activitatea managerului educaţional are caracteristicile funcţiei îndeplinite în 

cadrul sistemului de învăţământ. Pentru a-i determina conţinutul, se procedeazâ la 

analiza atribuţiilor postului de conducere, iar pe această bază, se fac corelaţiile necesare 

cu funcţiile managementului.  În practică, un manager educaţional desfăşoară activităţi 

comune cu managerii din alte domenii, precum şi activităţi specific învăţământului şi 

instituţiei (domeniului) în care munceşte. 

Din categoria activităţilor comune fac parte: planificarea şi organizarea 

activităţii; a unor decizii; controlul, îndrumarea şi evaluarea etc.  

Activităţile managerial specifice decurg din specificul conducerii învăţcmântului 

şi al instituţiei conduse. Aşa, de exemplu, într-o instituţie de învăţământ, planul general 

de activitate al acesteia sau planul de venituri şi cheltuieli sunt rezultatul unor activităţi 

manageriale specifice, care se desfăşoară în conformitate cu tipul de activitate şi cu 

reglementările existente în învăţământ. Indiferent de conţinutul activităţii desfăşurate de 

managerul educaţional, acesta trebuie sa fie eficace - adică să facă ceea ce trebuie - şi 

să aibă eficienţă, utilizând economic resursele disponibile. Un manager este considerat 

eficace, atunci când reuşeşte să ducă la îndeplinire cea ce i se cere, în termenul stabilit şi 

la standardele proiectate. Eficacitatea nu depinde însă numai de manager, ci şi de 

colaboratorii acestuia, de reglementările existente, care pot avea un rol stimulator sau 

frenator. 

Eficacitatea managerului educaţional se probează prin rezultatele obţinute de 

organizaţia/echipa pe care o conduce şi nu neapărat prin ceea ce face, pentru că el poate 

face ceea ce i se cere de eşalonul superior sau de fişa postului, dar ceea ce face el să nu 

fie şi ceea ce trebuie pentru atingerea obiectivelor proiectate şi/sau obţinerea rezultatelor 

aşteptate. În aceste condiţii, stilul de conducere care pare a fi cel mai potrivit pentru o 

activitate eficientă este cel situaţional, când managerul adoptă fie o conducere 

autoritară, fie una participativă sau o combinaţie a lor, în raport cu situaţia problematică 

pe care o are de soluţionat. 

Este recomandabil ca fiecare manager să-şi stabilească anumite criterii pentru a 

putea aprecia dacă desfăşoară sau nu o activitate eficace. 

Unul din aceste criterii ar putea fi a acela al concordanţei între activitatea 

managerului educaţional şi obiectivele instituţiei pe care o conduce. Din aceaste 

perspective, fiecare manager este dator să-şi pună zilnic întrebarea următoare: ceea ce 

fac serveşte la atingerea obiectivelor stabilite? Şi dacă da, în ce măsură anume? În 

funcţie de răspunsul la aceste întrebări, managerul educaţional va introduce corecţiile 

necesare în propria activitate.  

Un alt criteriu ar putea fi acela al oportunităţii unor decizii şi acţiuni ale 

managerului educaţional. Este necesară o asemenea decizie/acţiune?, aşa trebuie să sune 

întrebarea pe care şi-o pune managerul înainte de a lua o hotărâre sau de a declanşa o 

acţiune. Este necesară această întrebare pentru că un manager ia decizii atunci când 

apare o situaţie-problemă, pentru a preveni apariţia unei asemenea situaţii-problemă sau 

pentru a imprima un anumit curs activităţii manageriale şi de execuţie, într-o anumită 

perspectiva, imaginată de el sau dedusă din studii previzionale. 
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Când procesele decurg normal, adică potrivit planificării, „amestecul” 

managerului, prin adoptarea unor decizii neoportune, poate fi dăunător pentru procesul 

condus. Un manager este eficace şi eficient dacă: 

- utilizează optim resursele umane şi materiale, precum şi timpul disponibil; 

- ştie să motiveze personalul, să-l organizeze potrivit aptitudinilor fiecăruia, să-l 

orienteze şi să-l dirijeze către obiectivele finale proiectate; 

- dispune de un sistem informaţional adecvat şi asigură o bună comunicare în 

organizaţie (instituţie, compartiment), atât pe orizontală, cât şi pe verticală; 

- realizează evaluări curente şi summative relevante, obiective şi stimulatoare 

pentru personal; 

- ştie să delege atribuţii şi să-şi folosească raţional colaboratorii; 

- recurge, ori de câte ori este posibil, la tehnicile moderne de conducere 

(consulting, sistem informatic pentru stocarea şi utilizarea datelor şi a informaţiilor 

necesare, stimularea creativităţii colaboratorilor şi a subalternilor etc). 

În calea conducerii eficace şi eficiente pot apărea şi unele obstacole, între care 

menţionăm: 

- blocaje în comunicare; 

- climatul organizaţional tensionat; 

- apariţia unor situaţii şi probleme neprevăzute care împiedică desfăşurarea 

activităţii programate. 

După opinia unor autori, pentru a fi eficace, un manager trebuie să evite 

următoarele greşeli: 

- amânarea rezolvării unor probleme; 

- rezolvarea altor probleme doar parţial; 

- implicarea managerului, simultan, în prea multe probleme; 

- convingerea că ştie totul foarte bine (situaţie în care nu-şi mai ascultă 

colaboratorii, consilierii şi experţii) 

- tendinţa de a-şi declina răspunderea şi de a da vina pe alţii; 

- irosirea timpului subordonaţilor. 
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UN GÂND DE PROFESOR 

Profesor Chiricu Mara-Claudia 

Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti, Prahova 

MOTTO:  

„The mediocre teacher tells, 

The good teacher explains, 

The superior teacher demonstrates, 

The great teacher inspires!”  
W. Arthur Ward 

„A man who reviews the old so as to find out the new is qualified to teach 

others.” („Cel ce revede ceea ce este vechi pentru a scoate la iveală aspectele noi este 

calificat să-i înveţe pe alţii”), spunea Confucius, iar mai târziu Seneca completa: „Chiar 

şi când îi învaţă pe alţii, omul învaţă şi el”. Aşadar, a învăţa pe alţii şi a învăţa pentru 

sine sunt strâns legate şi inter-relaţionate.  

Profesorul este ca o flacără: odată aprinsă, luminează cu intensitate pentru 

ceilalţi până la propria inducţie. Rolul lui este covârşitor. Henry Brooks Adams spunea 

că „profesorul poate afecta eternitatea; el nu poate niciodată să spună unde se opreşte 

influenţa lui”. Din această perspectivă, formarea continuă si dezvoltarea profesională a 

profesorului devine şi mai actuală.  

 

Introducând conceptul « 3L » (Life Long Learning) în anul 1996, Malderez 

certifică un fapt unanim recunoscut: învăţăm continuu, pe tot parcursul vieţii noastre, 

accidental sau organizat, intenţionat sau nu, direcţionat sau autonom. Familia, şcoala, 

comunitatea, valorile etice, morale sau culturale, tradiţiile moştenite precum şi propria 

experienţă de viaţă – toate ne influenţează, ne modelează personalitatea, ne determină 

un anumit mod de gândire şi comportament. 

Dezvoltarea profesională este multidimensională şi trebuie să fie o constantă, o 

trăsătură intrinsecă a activităţii de profesor, indiferent de experienţa sau anii acumulaţi. 

Este ca o piramidă, bazată pe o temeinică pregătire ştiinţifică şi pe competenţe specifice 

domeniului profesat, obţinute într-un cadru organizat şi legiferat, dar cu fiecare etaj ce 

se ridică spre vârf, profesorul îşi mai şlefuieşte, îmbunătăţeşte şi perfecţionează un 

anumit aspect al activităţii lui.  

Putem spune că fiecare profesor îşi are propriul edificiu, pe care şi-l 

modernizează în funcţie de nevoia sau dorinţa proprie. Se parcurge astfel un drum în 

care fiecare pas, fiecare experienţă, curs de pregătire sau grad didactic contează. Astfel, 

profesorul novice, uneori speriat de necunoscut, alte ori covârşit de rolul asumat, trece 

treptat de la verbul «a spune», la «a explica», «a demonstra», pentru ca în final să 

ajungă la verbul «a inspira», verb specific profesorului cu vocaţie – după cum spunea 

A. Ward - pentru care şcoala este însăşi raţiunea vieţii sale. Este vital ca pe lângă 

cunoştinţe teoretice, profesorul să dea dovadă de talent pedagogic, de flexibilitate, 

adaptabilitate şi creativitate în acelaşi timp.  

 

Uneori îmi amintesc de mere. Ele apar în culori, forme şi mărimi diferite.  
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Aşa cum merele au culori şi arome diferite şi copii diferă în ceea ce priveşte 

firea şi dispoziţia lor sufletească, unii fiind dulci, altii fără un gust prea evident, iar alţii 

de-a dreptul acri.  

Unii pot părea puţin cam stricaţi pe deasupra - şi mulţi poate că au deja un mic 

vierme înăuntru! Dar, în ciuda acestor deosebiri, există o similitudine esenţială.  

Ia un măr şi taie-l şi vei descoperi acolo, în inima lui, o minunată stea.  

Aşa este şi cu copii - în inima fiecăruia dintre ei există ceva minunat, ceva de 

valoare , ceva cu care merită să lucrezi, pe care merită să-l dezvolţi şi care aşteaptă un 

….profesor. 
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PREDAREA EFICIENTǍ 

Profesor Stoiculeţ Liliana Cristina  

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Ploieşti, Prahova 

Predarea eficientă este un deziderat pe care orice cadru didactic îl are în vedere 

în procesul instructiv-educativ. Predarea implică atât învăţare, cât şi producerea unor 

rezultate, schimbări în conduita elevilor. Predarea începe de dinainte de a ajunge în faţa 

elevilor. Principala mutaţie pe care a conferit-o cercetarea psihopedagogică practicii 

didactice, o constituie găsirea unor procedee de concepere a activităţilor de instruire 

astfel încât mecanismele de învăţare să poată fi dirijate eficient în direcţia obţinerii 

performanţelor şcolare scontate, migrarea elevului de la periferia spre centrul 

demersului didactic, sub îndrumarea şi împreună cu profesorul, eliminarea improvizaţiei 

din comportamentul didactic al educatorului prin proiectarea instruirii.  

Predarea eficientă se înscrie în exigenţele impuse de imperativele educaţiei, de 

idealul educaţional, presupunând ceva mai mult decât desfăşurarea anumitor activităţi, 

presupunând dorinţa de a schimba ceva. Consider că răspunsul educaţional adecvat unei 

predări eficiente este pregătirea copiilor pentru a-şi dezvolta planuri raţionale de viaţă şi 

a acţiona în funcţie de acestea. 

După cum am precizat, predarea eficientă impune necesitatea de a-i arăta 

copilului cum să înveţe, stimularea copiilor pentru a-şi dezvolta planuri raţionale de 

viaţă şi a acţiona corespunzător acestora, implică producerea unor rezultate pozitive în 

conduita elevului. 

În cadrul oricărui demers educativ, relevante sunt competenţele considerate 

esenţiale în formarea personalităţii elevilor care ar trebui să fie identificabile la nivelul 

obiectivelor predării şi învăţării. Eficienţa derivă inerent din restructurarea acestor 

obiective care se vor înscrie pe coordonatele formării unor personalităţi deschise şi 

autonome, înzestrate cu acele cunoştinţe, competenţe, dispoziţii şi trăsături moral- 

caracteriale care permit achiziţia de noi cunoştinţe, adaptarea rapidă la schimbările de 

tip inovator, opţiunea responsabilă şi acţiunea eficientă în situaţii noi. 

Eficienţa este măsurabilă prin proiectare curriculară care trebuie să aibă în 

perspectivă educaţia care îndeplineşte eficient o funcţie socială şi care implică o 

continuă readaptare a conţinuturilor, obiectivelor şi strategiilor de acţiune, ca depăşire 

sau reînnoire a unor modele sau principii considerate învechite. Doar în acest mod se 

poate promova un profil de formare adecvat unei lumi aflate într-o rapidă schimbare.  

Creşterea calităţii învăţământului depinde de metoda didactică utilizată. 

Profesorul care proiectează o activitate didactică trebuie să aibă în vedere următoarele: 

- precizarea clară a obiectivelor educaţionale ale activităţii didactice ce se va 

realiza; 

- analiza atentă a obiectivelor educaţionale de care dispune pentru a realiza 

activitatea; 

- alcătuirea strategiei educaţionale potrivite pentru a realiza obiectivele; 

- stabilirea unui sistem de evaluare a eficienţei acţiunii ce urmează a se realiza. 

O condiţie pentru obţinerea unui randament sporit este buna organizare a 

activităţii didactice, planificarea unităţilor de învăţare, urmărind structura conţinutului şi 
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integrarea acestuia într-un sistem, precum şi performanţele pe care trebuie să le 

realizeze elevii, după parcurgerea unei unităţi de învăţare. 

În concluzie, putem stipula faptul că eficienţa predării este legată de social. În 

acest mod, educaţiei eficiente îi revine o dublă sarcină: pe de o parte de a valorifica 

adecvat, în conformitate cu particularităţile de vârstă şi individuale ale celui care se 

educă, potenţialul instructiv-formativ, iar pe de altă parte de a favoriza, prin intermediul 

unor acţiuni specifice, evoluţia elevului de la stadiul învăţării sociale la cel al învăţării 

cognitive. Lecţia, prin intermediul finalităţilor asumate, deţine o pondere majoră în 

socializarea elevilor, în modelarea modului de gândire şi acţiune a acestora conform cu 

valorile şi normele fundamentale pe care se întemeiază existenţa şi funcţionarea 

societăţii.  
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ROLUL ŞI MISIUNEA PROFESORULUI ÎN PROCESUL DIDACTIC 

Profesor Dumitru Nicoleta Cristina 

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Ploieşti, Prahova 

Profesorul a reprezentat dintotdeauna un element de referinţă al universului 

şcolar. În trecut, acesta era trecut printre personalităţile dominante ale unei comunităţi, 

alături de primar, preot, doctor, profesia sa fiind un apostolat, o misiune de suflet. 

În primul rând, educatorul are rolul de a forma elevi bine pregătiţi pentru 

examenele şcolare, dar şi pentru piaţa muncii, descoperind aptitudini ale elevilor care 

mai târziu pot constitui baza unei profesii. În plus, dascălul contribuie la formarea şi 

modelarea personalităţii elevului, dirijând descoperirea unor valori şi adoptarea unor 

atitudini adecvate în diverse contexte sociale. 

Calităţile unui bun profesor sunt: competenţă ştiinţifică, flexibilitate în gândire, 

creativitate, abilitatea de a rezolva situaţii problematice, de aplicare a informaţiei şi mai 

ales disponibilitatea de a învăţa continuu, de-a lungul întregii vieţi. Aceste calităţi sunt 

bine folosite atunci când sunt centrate pe elev, produsul învăţării.  

Transmiterea cunoştinţelor trebuie deci să se petreacă rapid (informaţia creşte 

exponenţial), eficient (informaţia se perimează într-un ritm greu de anticipat) şi 

semnificativ (există componente fundamentale care pun bazele de dezvoltare ale 

fiecărui domeniu; fără ele, un individ nu poate activa în acel domeniu, este inutil). În 

plus, elevul trebuie să fie capabil nu numai să reproducă informaţia cât mai corect 

posibil, ci şi să o aplice într-un context dat.  

Calitatea în învăţământul european ţine astăzi în mod fundamental de 

aplicativitatea informaţiei şi de caracterul practic al acesteia. Nu se mai pot forma 

culturi de tip enciclopedic în şcoală, pur şi simplu pentru că nu mai există timpul 

necesar acumulării unui număr aşa de mare de informaţii; în schimb, se merge pe 

formarea de culturi de acţiuni contextualizate, adică de culturi care să ofere modele 

situaţionale adaptabile cerinţelor şi nevoilor elevilor. 

În al doilea rând, dascălul contribuie la formarea şi modelarea personalităţii 

elevului, dirijând descoperirea unor valori şi adoptarea unor atitudini adecvate în diverse 

contexte sociale. Profesorul nu este doar un emiţător al cunoştinţelor, el trebuie să ţină 

cont şi de specificul elevilor, să individualizeze conţinuturile, să adapteze şi să 

structureze informaţia pentru a facilita retenţia şi transferul învăţării.  

Permanenta încercare de face materia cât mai accesibilă şi atractivă, răbdarea şi 

caracterul înţelegător nu pot fi justificate decât prin implicarea afectivă în ceea ce face, 

dăruirea şi harul său, ce pornesc din sufletul său sensibil. Utile sunt mijloacele şi 

metodele didactice utilizate, îmbinarea tradiţionalului cu modernul, organizarea unor 

activităţi extraşcolare plăcute, care să îmbine utilul cu plăcutul. Sub îndrumarea 

profesorului, elevul îşi însuşeşte anumite principii morale, învaţă să lucreze în echipă, să 

gândească logic şi independent, să-şi asume responsabilitatea actelor sale, să comunice 

eficient într-o anumnită situaţie, să îşi contureze identitatea. Referitor la acest ultim 

aspect, Gabriel Albu afirma: Identitatea personală nu este un proces izolat, caracterizat 

numai printr-un sentiment de continuitate şi de coerenţă intrapersonală, nu este doar 

produsul unei reflecţii aprofundate despre sine, ci se formează şi prin asimilarea 

valorilor şi percepţiilor oferite de grupurile de apartenenţă.  

Misiunea profesorului devine, astfel, una complexă, scopul activităţii sale fiind 

atât unul informativ, cât şi formativ. Dacă nu pune suflet în ceea ce face, latura 

formativă a misiunii sale se atinge mai greu, întrucât nu este uşor să modelezi caractere 
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sau să şlefuieşti un material brut care opune rezistenţă. Profesorul devine, astfel, cel de-

al doilea părinte al elevului, pregătit să îmbine sancţiunea cu răsplata, lauda cu dojana, 

să găsească strategii didactice captivante şi să se reinventeze în permanenţă pentru a fi 

în acord cu specificul vârstei şi personalităţii elevului.  

În concluzie, învăţământul de calitate european se bazează pe interacţiunea 

profesor-elev, pe legătura pe care primul o poate stabili şi menţine cu cel de-al doilea şi 

pe respectul şi încrederea pe care acesta din urmă trebuie să o acorde dascălului, iar 

scopul este realizarea şi dezvoltarea unor capacităţi de comunicare fluentă, de acţionare 

coerentă în situaţiile vieţii şi de soluţionare a diverselor probleme. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ŞI 

EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA ELEVILOR 

Profesor Samson Iulia 

Şcoala Gimnazială Oniceni, Suceava 

Prin activităţile extracurriculare se înţeleg, de regulă, acele activităţi cu rol 

complementar orelor clasice de predare/învăţare. Aria lor e dificil de delimitat, astfel că 

acestea pot fi excursii şi vizite la muzee, spectacole la cinema / teatru / operă / balet, pot 

fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, pot fi 

vizite la alte şcoli în cadrul unor parteneriate şi proiecte educaţionale, pot fi activităţi 

artistice (serbări şcolare, cercuri legate de un hobby, participarea la diverse concursuri 

de creaţie), cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi activităţi legate de redactarea unei 

reviste școlare sau înfiinţarea unui post de radio al şcolii, activităţi de ecologizare/ de 

protecţia mediului etc. 

Dezvoltarea adolescenţilor depinde de un întreg sistem de fenomene şi relaţii, iar 

activităţile extracurriculare reprezintă un element fundamental în cadrul parteneriatului 

şcoală – familie –comunitate, oferă posibilitatea de exprimare şi explorare a identităţii. 

Participarea la activităţi extracurriculare îi ajută pe elevi să se înţeleagă pe ei înşişi prin 

observarea şi interpretarea propriului comportament pa care îl au în timpul participării la 

aceste activităţi. 

Activităţile extracurriculare reprezintă o prioritate în politicile educaţionale 

actuale deoarece au un impact pozitiv crescut asupra dezvoltării personalităţii elevilor, 

asupra performanţelor şcolare şi asupra integrării sociale în general. Participarea la 

activităţi extracurriculare structurate organizate de şcoli este asociată cu rezultate 

pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea adolescenţilor cum ar fi performanţă şi rezultate 

şcolare mai bune, abandon şcolar scăzut, o stare psiho - afectivă mai bună, incluzând un 

nivel de stimă de sine mai bun, sentiment redus de izolare socială, încredere în viitor. 

 Ca beneficii ale activităţilor extracurriculare putem aminti aici:  

- dezvoltarea unei atitudini proactive prin activizarea copiilor; 

- dezvoltarea spiritului de echipă şi integrarea copiilor într-un colectiv; 

- creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii, 

- autocunoaştere şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 

- stimularea interesului pentru cunoaştere în general; 

- descoperirea şi dezvoltarea talentelor şi aptitudinilor copiilor; 

- implicarea în activităţi de voluntariat; 

- dezvoltarea unei atitudini deschise, tolerante, umaniste şi ecologiste; 

- dobândirea abilităţilor practice în situaţii concrete, utile pentru viaţă  

- dezvoltarea unor comportamente adecvate social pentru situaţii obişnuite ce ţin 

de rutina zilnică; 

- îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev prin crearea unor legături mai apropiate între 

cadre didactice şi copii; 

- îmbunătăţirea relaţiei cu părinţii şi crearea unei legături mai strânse între familii, 

copii şi reprezentanţii şcolii sau şcoala ca instituţie. 

Apelarea la noile medii educative (biblioteci, muzee, excursii tematice etc.) 

încurajează şi facilitează asimilarea de cunoştinţe noi şi completează cunoştinţele 

primite de către elevi în cadrul şcolii, evidenţiind în acelaşi timp potenţialul formator al 

acestor medii, precum şi capacitatea lor de a stimula sensibilitatea şi intelectul elevilor. 
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O activitate într-un muzeu de artă va deschide orizontul elevilor către lume, îi va 

face să înţeleagă pictura sau sculptura admirând operele de artă în mediul lor, le va 

stimula imaginaţia şi creativitatea mai mult decât o lecţie sterilă, din manualul de 

Educaţie plastică. O vizită într-un muzeu de istorie va fi mult mai atractivă decât teoria 

manualului plin de date şi evenimente care nu fac decât să-l îndepărteze pe elev de acest 

obiect de studiu. Una este să îi povesteşti elevului despre munţi, podişuri, faună şi 

vegetaţie şi alta este să-i oferi posibilitatea de a descoperi practic, în natură, la faţa 

locului. Educaţia în muzeu sau natură nu se produce de la sine, motiv pentru care 

operele de artă sau fenomenele naturale pot fi interpretate prin abordarea 

interdisciplinară a noţiunilor şi prezentate într-o manieră interactivă şi cât mai agreabilă.  

În condiţiile noilor educaţii specifice secolului XXI, cadrele didactice din 

învăţământul obligatoriu şi-au asumat noi roluri din nevoia de a creşte motivarea 

elevilor pentru învăţare şi implicare în activităţi de utilizare a experienţei lor concrete. 

Astfel, profesorii îşi dezvoltă nivelul de competenţă prin proiectarea activităţilor inter- 

şi transdisciplinare, prin selectarea pertinentă a resurselor de învăţare, prin dezvoltarea 

parteneriatelor şcoală-comunitate, prin participarea la proiecte naţionale şi 

internaţionale, prin participarea la mobilități individuale Comenius sau Grundtvig, 

parteneriate multilaterale.  

Programele educative extraşcolare şi extracurriculare trebuie să fie cât mai 

diversificate şi adaptate categoriei de vârstă a elevilor. Trebuie să ţinem permanent cont 

de disponibilitatea elevilor de a participa la acest gen de activităţi, de starea lor 

sufletească, de dorinţele şi propunerile lor, să îi consultăm şi să îi cooptăm în stabilirea 

şi proiectarea activităţilor. 

Activităţile extraşcolare şi extracurriculare pot fi realizate la nivelul clasei de 

elevi sau la nivelul şcolii. La nivelul clasei al cărei diriginte sunt, am realizat activităţi 

practice în cadrul unor proiecte extracurriculare cum ar fi „Colectăm, Pământul 

ajutăm”, proiect prin care colectăm recipientele de plastic, pe care le depozităm în 

spațiile special amenajate şi uneori confecţionam diverse obiecte pentru a participa la 

concursuri. Astfel elevii au căutat singuri informaţii privind impactul pe care îl au 

recipientele de plastic, ambalajele care nu sunt biodegradabile asupra mediului, asupra 

ecosistemelor.  

Activităţile teoretice din cadrul orelor de dirigenție privind educaţia pentru o 

alimentaţie sănătoasă nu a avut efectul scontat, chiar dacă a fost însoţită de materiale 

ilustrative. Elevii au fost mai încântaţi de activitatea extraşcolară, practică, intitulată 

„Poftiţi la … desert”, activitate în cadrul căreia au învăţat să facă o salată de fructe. 

Elevii au venit cu informaţii privind modul de combinare a fructelor pentru a realiza un 

produs de calitate, care sunt principiile de bază într-o alimentaţie sănătoasă, cum se 

citeşte eticheta unui produs. Au mâncat ceea ce au creat, nu înainte de a aşeza masa 

după toate regulile.  

Un alt proiect extraşcolar a fost „Vreau să fiu şi eu actor”, proiect ce a 

însemnat punerea în scenă a unui spectacol, de mici dimensiuni, pentru ziua de 8 martie. 

Elevii s-au implicat în alegerea textelor, a muzicii, au stabilit decorul pentru o scenetă, 

au stabilit împreună ce ţinute să adopte pentru un asemenea eveniment, au economisit 

bani pentru a achiziţiona florile pentru mame şi pentru fostele învăţătoare. Fiecare a 

venit cu idei, au fost discutate împreună şi s-au adoptat ideile cele mai bune. O elevă a 

venit cu ideea de a crea singuri felicitările pentru mame, iar eu le-am propus să lucrăm 

cu hârtia, cel mai accesibil material. Astfel s-a născut pasiunea pentru quilling şi 
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origami şi din acel moment am realizat multe produse cu care am participat la 

concursuri şi cu care am câștigat multe premii.  

Idee a prins şi la alte clase, astfel că în săptămâna „Şcoala Altfel” am propus şi 

realizat activitatea „Quiling-ul: arta rulării hârtiei”, activitate la care s-au înscris 

aproximativ 70 de elevi din şcoală. Surpriza pe care am avut-o la momentul respectiv a 

fost aceea că s-au înscris mai mulți băieţi decât fete. Proiectul a fost un bun prilej de a 

oferi elevilor posibilitatea să creeze felicitări pentru Paști şi Florii, să-şi exprime 

sentimentele prin intermediul artei, să-şi perfecţioneze abilităţile. Elevi cu CES, elevi 

foarte slabi la învăţătură au putut să demonstreze că sunt îndemânatici, că din mâinile 

lor ies lucruri frumoase. Au participat cu entuziasm la selectarea celor mai reușite 

lucrări în vederea trimiterii la concursuri, au organizat expoziţia din holul şcolii, au 

oferit familiei felicitările create de ei.   

Elevii simt nevoia de participa la activităţi practice, fie că e vorba de colectare 

de deşeuri, de ecologizare a localităţii, plantare de pomi, fie că este vorba despre 

activităţi de voluntariat (realizarea unor produse ce vor fi donate în cadrul campaniilor 

umanitare), tot timpul vor să înveţe, să creeze lucruri noi. Chiar dacă nu am organizat 

activităţile sub forma unor cluburi aplicative (un impediment îl constituie faptul că 

elevii provin din 5 sate şi depind de programul transportului şcolar), am găsit timpul 

necesar să îndrumăm elevii în activităţi de tip handmade (cusături în punct de cruce, 

bijuterii din mărgele, brăţări croşetate sau împletite etc.)  

Proiectele de parteneriat educaţional sunt un alt mod de a aborda activităţile 

extraşcolare şi extracurriculare. La nivelul şcolii am derulat numeroase proiecte de 

parteneriat educaţional dintre care amintesc aici proiectul  „Să ne cunoaştem judeţul” 

(parteneriat județean derulat împreună cu alte 3 şcoli din judeţ) care şi-a propus  

descoperirea specificului diferitelor zone ale judeţului, dat fiind faptul că judeţul 

Suceava cuprinde zone din vechiul regat al României şi din Bucovina istorică. În cadrul 

acestui parteneriat s-au desfăşurat activităţi sportive şi cultural – artistice, schimburi de 

idei, concursuri de cultură generală, schimburi de experienţe între părinţi şi comunităţile 

locale implicate. Un alt proiect educaţional interesant a fost proiectul de parteneriat 

„Vecini şi prieteni” derulat între 2 clase a VIII-a de la 2 scoli din sate vecine. Au fost 

organizate întreceri sportive (campionat de fotbal, concurs de şah), concursuri de 

cântece, dansuri şi recitări. Au avut loc schimburi de elevi între cele 2 şcoli, sub deviza 

„O zi în şcoala ta”, activitate ce a însemnat participarea elevilor la orele din cealaltă 

şcoală. La finalul proiectului elevii au montat o spectacol de teatru, cu fragmente din 

opere literare cunoscute sau improvizaţii, pantomimă, având subiecte din viaţa de zi cu 

zi a şcolii.   

Oricare ar fi tipul de activitate extraşcolară derulată succesul activităţii în sine 

este asigurat de faptul că îi ajută pe elevi să relaţioneze uşor, normal şi firesc cu elevi de 

vârsta lor din alte zone ale judeţului, să-şi creeze prieteni noi reali şi nu virtuali, să-şi  

comunice deschis impresiile, părerile, să lucreze în echipă, să accepte oricând un 

coechipier nou, fără marginalizări. Elevii sunt permanent încurajaţi să aibă idei şi 

iniţiative, sunt implicaţi în organizarea activităţilor desfăşurate la nivelul şcolii.  

Activităţile practice bazate pe explorare, pe orientare spre lucru independent, 

individual sau pe grupe au menirea de a încuraja iniţiativa elevilor şi de a le stimula 

creativitatea. Copilul se naşte atât cu capacităţi de a învăţa prin reproducere, cât şi cu 

posibilităţile de a-şi dezvolta atitudinea activă, de a căpăta încredere în forţele proprii şi 

mai ales are posibilitatea ca prin exerciţiu să-şi dezvolte capacitatea de inovaţie şi 

creaţie, fără de care nu ar putea progresa.  
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Activităţile extraşcolare şi extracurriculare contribuie la formarea unor 

competenţe sociale şi civice, orientând elevii spre succes, aceştia având posibilitatea să-

şi lărgească orizontul de preocupări, să-şi manifeste iniţiativa şi creativitatea, să-şi 

dezvolte spiritul de observaţie, imaginaţia şi gândirea, să valorifice cunoştinţele şi 

abilităţile formate. 

 

  

Bibliografie 

1. Cristea, S. - Fundamentele ştiinţelor educaţiei. Teoria generală a educaţiei, 

Editura Litera Educaţional, Chişinău, 2003; 

2. Dumitru, Al. I., Ungureanu, D. - Pedagogie şi elemente de psihologia educaţiei, 

Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2005; 

3. Matei N.C., Învăţarea eficientă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

134 

 

CURSURILE DE PERFECŢIONARE – O OBLIGAŢIE SAU O 

NECESITATE? 

Profesor Dinu Alina 

Colegiul „Spiru Haret”, Ploieşti, Prahova 

Uneori ne întrebăm de ce ni se propun atâtea cursuri de perfecţionare când 

meseria noastră de profesor presupune lucrul practic cu elevii urmând o programă fixă 

şi un curriculum dat. Formările sau perfecționările par a fi o formalitate, însă deşi la 

început par inutile, totuși cunoștințele dobândite le folosim poate chiar și fără a realiza 

acest lucru atunci când desfășurăm diverse activități cu elevii. În plus, prin aceste 

formări se crează oportunitatea unui schimb prolific de idei, de experienţă cu colegii 

faţă de care eram nişte străini înainte deşi eram legaţi sau animaţi de aceleaşi obiective 

comune. De acest lucru mi-am dat seama după ce am început cursul de formare din 

cadrul proiectului strategic „Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea 

resurselor informatice moderne în predarea eficientǎ a limbii engleze şi evaluarea la 

nivel european a competenţelor lingvistice” (POSDRU 87/1.3/S/62771), desfășurat de 

M.E.C.T.S. și SIVECO România. Cursul de formare din cadrul proiectului a avut ca 

scop promovarea raţională şi eficientă a utilizării calculatorului în scop didactic în 

rândul profesorilor. Formarea cadrelor didactice s-a desfăşurat pe o perioadă de mai 

multe săptămâni, începând cu februarie 2011. 

După participarea la cursul de formare la Colegiul National „Nichita Stănescu”, 

Ploieşti am învătat noțiuni utile despre produsele SANAKO, cum să folosesc portalul 

MECTS (portal.edu.ro) şi am desfăşurat activităţi în comun foarte utile cu alţi colegi 

participanţi, iar produsele finale au fost postate pe blog. Dintre strategiile didactice 

folosite la curs au fost jocul didactic, selecţia de materiale de pe diferite site-uri cu 

scopul utilizarii la clasă, brainstorming-ul, vizionarea unor materiale didactice şi 

comentarea lor, însuşirea compeţentelor din Cadrul Comun European de Referinţă, 

teste, chestionare, completarea unui CV şi a Portofoliului european de limbi Europass. 

Cursul m-a ajutat foarte mult în a mă perfecţiona în utilizarea calculatorului. 

Proiectul INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în 

învăţământul preuniversitar) pe de altă parte, a avut ca obiectiv dezvoltarea şi 

implementarea de instrumente şi mecanisme digitale de îmbunătăţire a proceselor 

evaluative şi de autopoziţionare/autoevaluare a elevilor din învăţământul preuniversitar 

liceal. În cadrul acestui curs am realizat importanţa evaluării iniţiale şi sumative, dar în 

special a evaluării formative care are ca finalitate remedierea lacunelor sau erorilor 

săvârşite de elevi, nejudecându-i şi neclasânu-i pe elevi, comparând performanţa 

acestora cu un prag de reuşită stabilit dinainte.  

Evaluarea formativă face parte din procesul educativ normal, acceptînd 

„nereuşitele” elevului, considerându-le momente în rezolvarea unei probleme, 

intervenind în timpul fiecărei sarcini de învăţare, informând elevul şi profesorul asupra 

gradului de stăpânire a obiectivelor şi ajutându-i pe aceştia să determine mai bine 

achiziţiile necesare pentru a aborda sarcina următoare.  

Evaluarea cu centrare pe competenţe este un model integrator al instrumentelor 

digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar. Am învăţat să 

aplic mai bine la clasă activitatea de proiectare, metoda Acvariului, ancheta, 

autoevaluarea, cele 4 colţuri (profesorul aplică în fiecare colţ al sălii o afirmaţie în 
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legătură cu o întrebare, o temă sau o problemă); cercurile concentrice / caruselul, 

chestionarea/ examinarea orală; coevaluarea/ evaluarea reciprocă, dezbaterea etc. 

De asemenea, am îmbunătăţit conţinutul portofoliului pentru limba engleză pe 

care l-am considerat întotdeauna foarte important în evaluarea nivelului cunoştiinţelor 

acumulate. Portofoliul este un document sau o culegere structurată de documente în care 

fiecare elev poate să reunească de-a lungul anilor şi să prezinte într-un mod sistematic 

calificativele, rezultatele şi experienţele pe care le-a dobândit în învăţarea limbii engleze 

precum şi eşantioane din lucrări personale.  

Ca exemplu ar putea fi luat „Portofoliul European al Limbilor”, EAQUALS – 

ALTE. La baza acestui portofoliu se află două obiective majore: motivarea elevului 

(celui care învaţă) prin recunoaşterea eforturilor sale şi diversificarea studierii limbii 

engleze de-a lungul întregii vieţi şi prezentarea competenţelor lingvistice şi culturale 

dobândite (achiziţionate). 

În acest caz, dosarul care ar face parte din portofoliul lingvistic al elevului ar 

putea conţine documente cum ar fi:  

- o listă cu texte literare sau de altă natură citite într-o limbă străină; 

- interviuri scrise sau pe casetă audio, integrale sau secvenţe; 

- răspunsuri la chestionare, interviuri; proiecte / părţi de proiecte realizate; 

- traduceri; fotografii, ilustraţii, pliante, afişe publicitare, colaje, machete, 

desene, caricaturi (reproduceri / creaţii personale); 

- texte literare (poezii, fragmente de proză); 

- lucrări scrise curente / teste; 

- compuneri / creaţii literare personale; 

- contribuţii personale la reviste şcolare; 

- corespondenţă etc.  

Portofoliul îi permite elevului: 

- să-şi pună în evidenţă achiziţiile lingvistice; 

- să-şi planifice învăţarea; 

- să-şi monitorizeze progresul; 

- să ia parte activ la propriul proces de învăţare.  

Portofoliul îi permite profesorului: 

- să înţeleagă mai bine obiectivele şi nevoile elevului; 

- să negocieze obiectivele învăţării şi să stimuleze motivaţia; 

- să programeze învăţarea; 

- să evalueze progresul şi să propună măsuri şi acţiuni de remediere unde este 

nevoie ; 

- să evalueze activitatea elevului în ansamblul ei. 

În consecinţă, proiectul INSAM, MECTS şi partenerii săi vin în întâmpinarea 

profesorilor şi elevilor cu un sistem informatic performant de evaluare, accesibil tuturor 

participanţilor la activitatea instructiv-educativă.  

Caracterul inovator al acestuia constă în baza de resurse digitale specifice (itemi 

de evaluare, standarde şi descriptori de performanţă), necesare pentru îmbunătăţirea 

proceselor evaluative şi de autopoziţionare/autoevaluare a elevilor din învăţământul 

liceal. Evaluarea obiectivă este de neînlocuit din perspectiva diversificării traseelor de 

învăţare, a oportunităţilor existente la final de ciclu şi pentru încadrarea ulterioară în 

câmpul muncii. 

Proiectul oferă soluţii pentru următoarele aspecte problematice existente în 

sistemul de învăţământ preuniversitar actual:  
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- lipsa programelor de formare şi perfecţionare adresate cadrelor didactice, cu 

referire la evaluarea performanţelor elevilor; 

- lipsa unui sistem de evaluare unitar pentru toţi elevii, indiferent de mediul de 

provenienţă; 

- lipsa unor metode noi de evaluare, autoevaluare, orientare şi consiliere şcolară 

şi în carieră, pentru combaterea discriminărilor şi inegalităţilor, atât în privința evaluării 

performanţelor elevilor cât şi a inserţiei tinerilor în domeniul ocupaţional,  

- nevoia tinerilor de a-şi alege traseul şcolar şi profesional potrivit, în 

conformitate cu competenţele, cunoştinţele şi deprinderile dobândite. 

Se pare că esenţa profesiei de cadru didactic este aceea de a se adapta mereu la 

situaţii metodologice noi în contextul evoluţiei societăţii şi prin urmare a schimbării 

nevoilor elevilor, trebuind să experimentăm, să devenim buni utilizatori ai tehnologiei 

moderne atât de atractivă şi familiară tinerei generaţii. 

În concluzie, cursurile de perfecţionare reprezintă efortul constant al 

profesorului de a se adapta la schimbările din cadrul reformelor învăţământului, dar şi 

de a afla mereu noi modalităţi de a veni în întâmpinarea nevoilor elevilor săi. Nu putem 

rămâne blocaţi într-un învăţământ tradiţional care dădea roade în secolul XVIII, spre 

exemplu, şi care nu mai are nici o legătură cu realitatea prezentă. Progresul tehnologic a 

schimbat faţa lumii în care se nasc şi se dezvoltă copiii noştrii, iar noi nu putem nega 

realitatea. Putem în schimb să fim versatili ca să putem dezvolta un învăţământ centrat 

pe competenţele necesare în secolul XXI şi anume gândirea critică şi rezolvarea 

problemelor, creativitate şi inovare, independenţă, flexibilitate şi adaptare.  
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ASPECTE ALE PEDAGOGIEI CONTEMPORANE 

Profesor Ursu Silvia  

Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti, Prahova 

Motto:  

„Educaţia este asemenea unei arte; artă mai mare decât aceasta nu există, 

pentru că dacă toate artele aduc un folos pentru lumea de aici, arta educaţiei se 

săvârşeşte în vederea accederii la lumea viitoare”  

Ioan Hrisostom  

Schimbarea de paradigmă a învăţării şi anume trecerea de la achiziţii de 

cunoştinţe la dezvoltarea de competenţe, valori şi atitudini impune focalizarea 

instruirii pe activităţi dominante de participare activă şi voluntară a elevilor după 

nevoile, interesele şi profilurile lor de învăţare.  

Lumea contemporană este marcată de o evoluţie rapidă şi greu previzibilă din 

toate punctele de vedere (economic, politic, social, ştiinţific). Această evoluţie 

marchează toate regiunile globului şi toate sferele vieţii sociale. Are un caracter 

imperativ, pluridisciplinar, cu conexiuni puternice şi numeroase. În faţa acestor 

demersuri epistemologice, oamenii tentaţi să folosească abordări unidisciplinare şi nu 

pluridisciplinare sau transdisciplinare sunt dezorientaţi şi depăşiţi de situaţie. 

Pentru a forma noile generaţii astfel încât să fie capabile să facă faţă 

problemeticii lumii contemporane, sunt necesare acele schimbări în paradigma învăţării 

care favorizează trecerea de la învăţărea disciplinară, atomizată, la cea orientată către 

dezvoltarea unui nou mod de gândire, integrator, ancorat în actualitatea socioculturală 

complexă, autonom, creativ, deschis. Procesul învăţării transcende educaţia formală şi 

depinde de interacţiuni realizate cu o multitudine de surse externe situate în zona 

proximei dezvoltări individuale şi în orizontul motivaţional personal. 

În ultimii ani se remarcă o preocupare intensă a specialiştilor pentru dezvoltarea 

ştiinţelor educatiei, diversificarea şi aplicarea metodelor şi strategiilor didactice care să 

aibă o bună eficienţă în transferarea cunoştinţelor, formarea deprinderilor, abilităţilor şi 

comportamentelor specific unei anumite discipline. 

Inovarea didactică este un proces în derulare iar aplicarea metodelor moderne nu 

presupune eliminarea metodelor clasice, mai mult, eficienţa lor este justificată de 

combinarea creativă a acestora cu metode, cum ar fi: demonstraţia, modelarea, 

exerciţiul, lucrul cu fişele, tutoriatul etc. 

Foarte importantă în procesul de învăţământ este strategia de instruire deoarece 

ea reprezintă modul în care profesorul reuşeşte să aleagă cele mai potrivite metode, 

materiale şi mijloace, să le combine şi să le organizeze într-un ansamblu, în vederea 

atingerii obiectivelor propuse. 

Termenul de „metodă” provine din grecescul „methodos” şi se traduce prin „cale 

care duce spre” atingerea obiectivelor am putea continua noi, responsabilii cu elaborarea 

strategiei educative. Din perspectiva profesorului, metoda se constituie într-un 

instrument didactic de motivare şi stimulare a elevilor de a asimila activ noi cunoştinţe 

şi forme comportamentale. 

Viziunea şcolii moderne, adaugă noi accepţiuni termenului de metodă, astfel 

putând însemnând calea prin care profesorul îşi propune să-i determine pe elevii săi să 

descopere singuri adevărurile, să găsească soluţii la problemele cu care se confruntă în 

procesul instructiv-educativ. 
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Se observă faptul că profesorului îi revine o sarcină destul de grea şi anume 

alegerea metodelor adecvate strategiei didactice elaborate. 

Pentru reuşita demersului instructiv-educativ, profesorul trebuie, mai întâi, să 

plaseze în centrul preocupărilor beneficiarul acţiunilor sale, adică elevul, iar apoi să aibă 

în vedere câteva aspecte: 

  posibilităţile intelectuale ale elevilor; 

  nivelul învăţării anterioare; 

  posibilităţile de angajare în activităţi ale elevilor; 

  înclinaţiile acestora; 

  formele de activare a elevilor; 

  tipul de lecţie; 

Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a strategiilor didactice se înscriu 

pe direcţiile sporirii caracterului activ al metodelor şi tehnicilor de învăţământ, la 

aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter formativ, valorificarea unor tehnologii 

instrucţionale. 

Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, pe 

promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, 

ale imaginaţiei şi creativităţii . 

Referindu-se la necesitatea inovării în domeniul metodologiei didactice, 

profesorul Ioan Cerghit afirmă: ,,Pedagogia modernă nu caută să impună nici un fel de 

reţetar rigid, dimpotrivă consideră că fixarea metodelor, conservatorismul 

educatorilor, rutina excesivă, indiferenţa etc. aduc mari prejudicii efortului actual de 

ridicare a învăţământului pe noi trepte, ea nu se opune în nici un fel iniţiativei 

originalităţii individuale sau colective de regândire şi reconsiderare în spirit creator a 

oricăror aspecte care privesc perfecţionarea şi modernizarea metodologiei 

învăţământului de toate gradele. În fond creaţia în materie de metodologie, înseamnă o 

necontenită căutare, reînnoire şi îmbogăţire a condiţiilor de muncă în instituţiile 

şcolare.” (I. Cerghit, 2006, p. 64) 

Scopul învăţământului de azi şi dintotdeauna constă în dezvoltarea capacităţilor 

intelectuale ale elevilor, a capacităţii de a gândi, pentru a rezolva probleme, a înţelege, a 

inova, a lua decizii şi a comunica eficient. Pentru a atinge acest ţel, şcolile şi clasele de 

elevi trebuie să ofere o atmosferă cât mai favorabilă dezvoltării gândirii, să încurajeze 

discutarea şi exprimarea ideilor, convingerilor şi rezolvarea de probleme. Şcoala devine 

astfel un centru de stimulare a gândirii şi învăţării, în care informaţia constituie 

catalizatorul gândirii în primul rând şi nu punctul final al acesteia. 

Un rol deosebit în asigurarea demersului didactic bazat pe invăţarea activ 

participativă o au strategiile folosite de către profesor. 

Dezvoltarea ştiinţelor educaţiei, inovaţia didactică solicită transformarea 

profesorilor în specialişti ai domeniului proiectării curriculare.  

Încercările de renovare a didacticii, abordarea experimentală a problemelor ei nu 

au însemnat nicidecum renunțarea şi nici discreditarea a ceea ce contribuie la progresul 

cultural și fusese validat de viață ca bun pentru instruire și educație. Didactica actuală, 

ca urmare a dezvoltarii psihologiei copilului și a pedagogiei experimentale, și-a extins 

conținutul prin includerea a noi teme, cum ar fi: învațământul pe bază de mașini, 

utilizarea mai largă a mijloacelor audio-vizuale, instruirea și autoinstruirea asistate de 

calculator, alte maniere de organizare a actului instructiv-educativ. Aplicată în sistemul 

școlilor noi, didactica psihologică și activă, a realizat trecerea de la didactica 
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preponderent normativă la didactica explicativă și normativă, realizand un salt necesar 

în dezvoltarea sa. În evoluția actuală a didacticii sunt evidente trei tendințe:  

a) Tendința de a păstra datele din didactica clasică, reconsiderând însă întregul ei 

sistem de idei cu privire la natura, conținutul, procesul, formele, metodele de 

învățamânt, din perspectiva cuceririlor științei și tehnicii contemporane; este tendința de 

valorificare continuă a ceea ce a achiziționat didactica în ultimul timp.  

b) Tendința de a adauga, prin prelucrare, la didactica clasică rezultatele 

științifice care permit modernizarea învățământului și pregatirea calitativ superioară a 

cadrelor didactice; 

c) Tendința de a acorda atenție egală celor doua aspecte ale procesului didactic: 

informativ și formativ; este tendința de a transfera greutatea specifică de la educator la 

educat. 
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PORTRET DE CADRU DIDACTIC  

Învăţător Fulga Maria 

Şcoala gimnazială Nucşoara de Jos, Poseşti, Prahova 

„Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se mişcă în 

armonie cu minţile elevilor săi, trăind împreună dificultăţile şi victoriile individuale 

deopotrivă”  

(John Dewey). 

Este vorba despre capacitatea de empatie pe care acesta trebuie s-o aibă, să 

înţeleagă foarte bine ce simte copilul în diverse ipostaze, să se pună în locul lui, să-l 

ajute să depăşească orice situaţie, să evite situaţiile neplăcute sau dificile pentru copii. 

Cu siguranţă putem afirma că întreaga activitate a dascălului este călăuzită de vocaţie. 

Aceasta constă într-o înclinaţie specială pentru activitatea pedagogică, pentru 

cunoaşterea copilului şi dirijarea acestuia pentru formarea personalităţii sale. 

„Noi, cei mari, uităm adesea că am fost copii. Şi lucrul acesta ar trebui să ni-l 

aducem aminte, mai ales când ne găsim în faţa copiilor” (Al. Vlahuţă). 

Profesorii trebuie să fie atenţi şi interesaţi şi despre ce cred elevii despre ei înşişi, 

de motivaţiile lor, de efectele învăţării asupra relaţiilor lor cu grupul de prieteni, dar şi 

de dezvoltarea caracterului lor, de aspiraţiile şi calităţile lor. 

Cuvântul educatorului este un vehiculator de cunoştinţe, dar nu numai atât. El 

conferă semnificaţii, dă greutate acţiunii de sfătuire, consiliere, îndrumare a elevului. El 

are puteri energetice: inhibă sau stimulează, încurajează sau blochează iniţiativa 

elevului. 

Strategia de a explora aceste resurse este principalul indicator al abilităţilor 

psihosociale ale dascălului de a comunica cu profunzimile personalităţii elevului şi de a-

l atrage la cooperarea interpersonală. 

Profesorul este numit atât de minunat „arhitectul sufletelor” şi aceasta trebuie să 

ne oblige la o atentă autoevaluare, pe umerii noştri stă povara sfântă a destinului unui 

popor. 

Profesorul este şi om de ştiinţă care îl conduce pe copil prin labirintul 

cunoaşterii, atât cât îi permite dotarea materială din şcoala sa, şi cu zelul binecunoscut 

aduce de fiecare dată, pe cheltuiala sa, ceva în plus pentru că un gând îl animă: „elevul 

trebuie să afle trebuie să ştie”. 

Vorbind despre competenţele necesare, despre standarde, se impune şi 

valorizarea lor. Cel mai bun indicator al eficienţei şi competenţei unui profesor sunt 

rezultatele sale, elevii. Astfel, bogăţia de cunoştinţe, deprinderi, capacităţi şi credinţe 

care îl carcterizează pe un profesor se vor transmite elevilor acestuia şi vor fi însuşite de 

ei. Din acest motiv un profesor trebuie să fie devotat elevilor şi învăţării acestora. Un 

profesor trebuie să plece de la ideea că toţi elevii pot cu adevărat învăţa. Mai mult decât 

atât, ei chiar trebuie să pună în practică acest principiu. 

Dascălului desăvârşit îi place să lucreze cu tinerii şi se pricepe să împărtăşească 

cunoştinţele lui tuturor elevilor, chiar dacă aceştia sunt foarte diferiţi prin trăsăturile şi 

prin talentele lor. Succesul este garantat de încrederea profesorului, în demnitatea şi 

valoarea oricărei fiinţe umane şi în potenţialul care există în fiecare. 

Având în vedere că nu lucrează cu un singur elev, ei trebuie să ia în considerare 

faptul că elevii sunt diferiţi, iar diferenţele dintre ei influenţează învăţarea. Pentru a lua 

în seamă particularităţile individuale, profesorii trebuie să îşi cunoască foarte bine 

elevii, folosind constant tipul de înţelegere pentru modelarea metodelor de predare. 
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Un profesor bun învaţă din experienţă, învaţă atunci când îi ascultă pe elevi, 

când îi observă lucrând. Lucrurile pe care le află despre elevi în timpul procesului 

educaţiei devine automat parte a competenţelor lui didactice. 

 

Mi-a fost dat ca în această toamnă să fiu dascăl într-un sat liniştit, cu oameni 

paşnici, într-o şcoală mică, unde modernizarea n-a ajuns decât la exterior şi puţin, foarte 

puţin, în clase. Dar ce fericiţi trebuie să fie copiii acestei şcoli pentru că dascălii sunt 

atât de bine pregătiţi şi servesc atât de bine interesele lor fiind foarte atenţi la diferenţele 

individuale, contextele culturale sau sociale diferite din care provin aceştia. Convertesc 

conţinuturile instrucţionale în factori de influenţă formatoare şi conduc cu măiestrie 

psihopedagogică activităţile cu elevii. 

Să mulţumim tuturor dascălilor care, în ierarhia socială ştiu că rolul lor şi 

responsabilităţile asumate îi obligă la o permanentă informare teoretică şi practică 

pentru a întări prestigiul profesiei lor.  
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EDUCAŢIE FORMALĂ, NON-FORMALĂ ŞI INFORMALĂ 

Profesor Dorcioman Maria-Magdalena  

Liceul Tehnologic Campulung, Argeş 

Tradiţional, educaţia oferită de şcoală a fost considerată educaţie formală, 

activităţile educative organizate de alte instituţii, cum ar fi muzeele, bibliotecile, 

cluburile elevilor etc., drept educaţie nonformală, iar influenţele spontane sau 

neorganizate din mediu, familie, grup de prieteni, mass-media etc., educaţie informală. 

Delimitarea între aceste trei forme ale educaţiei este una teoretică, în practică ele 

funcţionând ca un complex ale cărui graniţe sunt dificil de trasat. Mai mult, în ultima 

perioadă asistăm la o dezvoltare şi la o „formalizare” a educaţiei nonformale, care se 

apropie din ce în ce mai mult de spaţiul şcolar. Şi şcoala, ca instituţie, a răspuns 

provocărilor sociale prin lărgirea sferei de activitate şi iniţierea unor parteneriate cu 

societatea civilă, comunitatea locală sau cu diferite instituţii culturale. Aceasta deoarece 

învăţarea „nu este legată numai de şcoală sau de alte contexte organizate. Concepţia 

despre învăţare are la bază ideea şi observaţia că un număr mare al experienţelor 

noastre de învăţare s-au desfăşurat în afara sistemului de educaţie formală: la locul de 

muncă, în familie, în diferite organizaţii şi biblioteci.” (Pasi Sahlberg, „Building 

Bridges for Learning – Recunoaşterea şi valorificarea educaţiei nonformale în 

activităţile cu tinerii”
1
).  

 

Simona Velea şi Olimpius Istrate (curs „Fundamentele educaţiei, 2007) 

realizează o analiză comparată pertinentă a formelor de educaţie, individualizând 

inspirat educaţia nonformală (cf. tabelului următor) 

 

Criteriu de 

comparaţie 
Educaţia formală Educaţia nonformală 

Educaţia 

informală 

Subiectul 

educaţiei (actorii 

care desfăşoară 

acţiuni de 

educaţie) 

-instituţii de educaţie 

(şcoli, grădiniţe, licee, 

universităţi) - (instituţii 

a căror principală 

misiune este educaţia) 

-instituţii culturale (teatre, 

muzee, biblioteci, case de 

cultură etc.),  

-organizaţii 

nonguvernamentale, alte 

instituţii care au ca 

misiune conexă educaţia şi 

cultura 

-familia, media, 

grupul de prieteni, 

oricine exercită o 

influenţă 

educaţională 

neintenţionată sau 

neorganizată 

Gradul de 

pregătire al 

„educatorului” 

Personal didactic 

calificat 

Personal calificat în 

diferite domenii de 

activitate, uneori având şi 

pregătire didactică 

Pregătire didactică 

absentă sau 

sporadică 

Pregătirea nu este 

o condiţie a 

influenţei 

educaţionale. 

Finalităţi ale 

educaţiei 

clar stabilite şi gradate 

pe etape de studiu, pe 

discipline etc. 

stabilite pentru fiecare 

activitate, fără o 

organizare pe termen lung 

nestabilite 

                                                 
1
 http://ro.scribd.com/doc/76775985/LUCICA-GHIBAN  

http://ro.scribd.com/doc/76775985/LUCICA-GHIBAN
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Conţinutul 

educaţiei 

organizat pe ani de 

şcolaritate (etape de 

vârstă), pe profiluri / 

filiere profesionale 

relativ organizat pe arii de 

interes 

neorganizat, 

contextual 

Modalităţi de 

certificare 

certificate recunoscute 

la nivel naţional şi /sau 

internaţional (diplome 

de bac., diplome de 

licenţă / master etc., 

certificat de absolvire 

învăţământ obligatoriu, 

certificat de competenţă 

profesională (pentru 

absolvenţii de 

învăţământ profesional). 

certificate de participare, 

certificate de absolvire a 

unor cursuri, adeverinţe, 

certificate profesionale 

sau vocaţionale, care pot fi 

recunoscute sau nu  

Obs. Uneori, aceste 

activităţi nu sunt deloc 

certificate 

fără certificare 

 

Educaţia nonformală oferă un set de experienţe sociale necesare, utile pentru 

fiecare copil, tânăr sau adult, complementarizând celelalte forme de educaţie prin:  

 valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional;  

 oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, prin cadrul 

mai flexibil şi mai deschis şi prin diversificarea mediilor de învăţare 

cotidiene;  

 participare voluntară, individuală sau colectivă;  

 modalităţi flexibile de a răspunde intereselor elevilor - gama largă de 

activităţi pe care le propune şi posibilitatea fiecărui elev de a decide la ce 

activităţi să participe;  

 dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi pregătirea tinerilor pentru a deveni 

cetăţeni activi; pe lângă informaţiile şi competenţele specifice anumitor 

domenii de activitate în care se încadrează proiectele sau activităţile 

nonformale, elevii îşi dezvoltă şi capacităţi organizatorice, capacităţi de 

autogospodărire, de management al timpului, de gândire critică, de adoptare a 

unor decizii sau rezolvare de probleme;  

 un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi 

capacităţi, de manifestare a talentelor în artă, cultură, muzică, sport, pictură, 

IT etc.  

 

Traian Brumă
2
 face o serie de consideraţii pertinente privind educaţia 

nonformală. Astfel, el apreciază că primul scop al educaţiei este să ne ajute să învăţăm 

în mod autonom. Adică să decidem asupra a ceea ce învăţăm, cum anume învăţăm şi 

când învăţăm, fiind capabili să luăm decizii bune pentru noi înşne. Adresându-e 

selevilor, el spune:  

„Vei avea de făcut asta toată viaţa. Şi în viaţa reală vei învaţa pentru că îţi place, 

pentru că eşti curios, pentru că vrei să te dezvolţi şi să fii bun la ceva, pentru că înţelegi 

importanţa sau pentru că vrei să realizezi lucruri semnificative. Studiile arată că 

pedepsele (notele mici) şi recompensele (notele mari) nu (mai) funcţionează pentru că: 

afectează motivaţia intrinsecă, scad performanţa, distrug creativitatea, încurajează 

                                                 
2
 http://cros.ro  

http://cros.ro/
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trişatul, scurtăturile şi comportamentul neetic, creează dependenţă şi încurajează 

gândirea pe termen scurt”. 

Pentru Traian Brumă, diferenţiatorul esenţial al educaţiei non-formale este 

caracterul ei voluntar. Astfel, din caracterul voluntar al educaţiei non-formale, decurg 

multe dintre aspectele ei pozitive în comparaţie cu sistemul formal. Educaţia non-

formală este mai atractivă. Nu poate fi plictisitoare pentru că n-ar mai participa nimeni. 

Nu se dau note şi asta lasă loc motivaţiilor intrinseci. E mai adaptată nevoilor şi 

circumstanţelor celor care învaţă, foloseşte resursele în mod creativ, e gestionată mai 

flexibil şi e descentralizată. E mai puţin autoritară. Educaţia non-formală este de multe 

ori voluntară şi din partea organizatorilor, a trainerilor sau a facilitatorilor. Educaţia în 

afara şcolii pare a fi locul natural de diversificare a educaţiei şi a metodelor de învăţare. 

Prin contrast, educaţia formală este percepută ca rigidă, omogena, statică şi rezistentă la 

schimbare. 

Traian Brumă conchide: 

Să dăm elevilor (şi studenţilor) mai multă autonomie în a decide ce învaţă, cum 

învaţă şi când învaţă. Să dăm profesorilor mai multă autonomie în a decide ce predau şi 

cum predau şi să deschidem mai larg uşile şcolilor şi universităţilor pentru persoane, 

organizaţii şi metode noi. 

Este o invitaţie în perfectă rezonanţă cu cerinţele moderne ale manage-mentului 

clasei de elevi, ce oferă premise solide pentru gestionarea cu mult mai multă eficienţă a 

situaţiilor cu potenţial de conflict şi/sau criză. 
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EDUCAŢIE ŞI SOCIETATE. EDUCAŢIA ŞI PROVOCĂRILE LUMII 

CONTEMPORANE  

Profesor Duţă Laura Dora 

Colegiul „Spiru Haret”, Ploieşti, Prahova 

Lumea contemporană se caracterizează printr-o evoluţie rapidă şi imprevizibilă a 

ştiinţei şi tehnicii, generând o gigantică mişcare de idei, de invenţii şi descoperiri, o 

creştere exponenţială a informaţiei şi a tehnologiilor de vârf. Acestea au drept 

consecinţă informatizarea societăţii, restructurarea şi reînnoirea unor demersuri 

epistemologice pluridisciplinare, din toate sectoarele vietii sociale (globalizare). 

Implementarea rapidă a descoperirilor ştiinţifice şi a invenţiilor tehnice fac din ştiintă o 

forţă de producţie, generând schimbări rapide în toate domeniile de activitate, la care 

omul trebuie să se adapteze prin educaţie. Societatea contemporană se confruntă cu 

resurse limitate de materii prime şi de energie, cu creşterea demografică, cu adâncirea 

decalajului dintre ţările bogate şi sărace, cu deteriorarea continuă a mediului 

înconjurator şi cu conflictele interetnice. 

Provocările lumii contemporane, având caracter global, au adâncit criza 

mondială a educaţiei determinând: 

 Cresterea continuă a cererii de educaţie; 

 Penuria mijloacelor în raport cu cererea; 

 Ineficienţa sistemului de învăţământ datorită inadaptării lui la schimbările 

ştiintifice, tehnice şi economico-sociale; 

 Conservatorismul cadrelor didactice faţă de schimbari, teorie susţinută şi de 

pedagogul P. H. Coombs. 

Soluţia acestei crize o constituie reforma învăţământului, care să producă 

transformări adânci în raprot de specificul fiecarei ţări, o nouă politică a educaţiei pentru 

creşterea calităţii acesteia şi imprimarea caracterului prospectiv. 

Creşterea eficienţei şcolii se poate realiza şi prin introducerea unor noi tipuri de 

educaţii, prevăzute şi în programul UNESCO. 

1. Educaţia economică şi antreprenorială având ca scop cunoaşterea economiei de 

piaţă şi formarea calităţilor de antreprenor: iniţiativa, plan de afaceri, antrenarea 

în tehnologii informationale; 

2. Educaţia pentru participare si democraţie, al cărei scop este educarea tineretului 

pentru a participa la dezvoltarea socială, la aplicarea principiilor democratice şi 

la apărarea drepturilor omului; 

3. Educaţia ecologică, pentru protejarea mediului înconjurator implică înţelegerea 

consecinţelor deteriorării acestuia asupra sănătăţii omului, asumarea de 

responsabilităţi şi intreprinderea de acţiuni pentru protejarea mediului ambiant, a 

florei şi a faunei, pe baza unor cunoştinţe şi motivaţii; 

4. Educaţia pentru pace şi cooperare are drept obiective înţelegerea între popoare şi 

respectarea valorilor culturii, promovarea umanismului tehnic, folosind 

invenţiile şi descoperirile în scopul creşterii calităţii vieţii, promovarea valorilor 

morale şi culturale ale societaţii democratice; 

5. Educaţia pentru comunicare şi timpul liber vizează folosirea massmediei în 

scopul largirii orizontului de cultură generală, al perfecţionarii profesionale şi 

formarii integrale a personalităţii umane. 
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6. Educaţia interculturală promovează cunoaşterea şi respectarea culturii, a 

tradiţiilor şi a stilurilor de viaţa ale comunitaţilor etnice, de către toţi locuitorii 

din ţara respectivă;  

7. Educaţia pentru sănatate implică cunoştinţe şi acţiuni pentru prevenirea şi 

combaterea bolilor şi pentru o alimentaţie sănătoasă necesară păstrării sănătăţii. 

Problema educabilităţii, adică a receptivităţii fiinţei umane faţă de influenţele 

educative este una dintre cele mai controversate din problematica educaţiei. Sunt 

formulate mai multe teorii în această direcţie. 

Teoria Ereditaristă (Ineistă, Organicistă) ai cărei susţinatori afirmă rolul 

dominant al eredităţii în formarea personalităţii a lui A. Gesell.  

Teoria ambientalistă (modelul reactiv) conform careia rolul dominant îl are 

reacţia organismului faţă de mediu susţinută de J. B. Watson, B. F. Skinner. 

Teoria dublei determinări (modelul interaţionist) care câştigă teren, consideră că 

ereditatea este premisa naturală a dezvoltării psihoindividuale, iar mediul socio-cultural 

şi în mod special educaţia constituie cadrul acestei dezvoltări. Deci rolul important în 

dezvoltarea personalităţii îl are interacţiunea ereditate-mediu, manifestată în realism 

pedagogic. Aceasta teorie s-a constituit treptat pe baza psihanalizei elaborată de S. 

Freud, a constructivismului genetic formulat de J. Piaget şi a teoriei lui L. S. Vîgotski, 

cu privire la rolul cadrului istoric-cultural în dezvoltarea personalităţii. 

Iolanda Constantinescu remarcă faptul că Spiru Haret rămâne cunoscut drept 

pedagogul şi reformatorul învăţământului românesc, caracterizat de o puternică dragoste 

de patrie, fiind admirat de Mihail Sadoveanu, de Nicolae Iorga care-l numea „Marele 

ministru” şi Dimitrie Gusti, cel care l-a caracterizat drept „Marele Haret”. A crezut în 

ridicarea culturii româneşti prin şcoală. A primit şi apelativul de „părintele ţărănimii” 

precum Mihail Kogălniceanu. A creat un real curent – haretismul – ce avea ca plan de 

manifestare introducerea aspectelor culturale şi economice în mediul rural prin 

institutori. Spiru Haret apare în istoria învăţământului şi pedagogiei româneşti alături de 

Nicolae Iorga, S. Mehedinți. S-a străduit să valorifice esenţa, importanţa şcolii 

româneşti, să o aducă la nivelul celor din ţările dezvoltate. În opinia pedagogului Spiru 

Haret, cea dintâi datorie a şcolii este de a forma buni cetăţeni şi cea dintâi condiţie 

pentru a fi cineva bun cetăţean este de a-şi iubi ţara, fără rezervă şi de a avea o încredere 

nemărginită într-însa şi în viitorul ei. A dorit ca şcoala românească să facă dovada unui 

stil specific. Un popor ce are conştiinţa valorii sale, care-şi păstrează identitatea, care-şi 

cultivă talentele şi aptitudinile, are şanse mari de supravieţuire. Şcoala are un rol 

esenţial în cultura, în istoria unui popor. Şcoala trebuie să deservească interesele 

naţiunii, culturii, să contribuie la formarea de caractere. Şcoala acționează la nivel 

social, rezultatele resimţindu-se pretutindeni în structura ţării. Învăţământul este o 

componentă importantă a organismului statal şi pentru a fi complet urmăreşte cultivarea 

spiritului şi a simţămintelor. De aceea Spiru Haret menţiona că scopul învăţământului 

nu era numai instrucțiunea, ci şi educaţiunea tinerimii şi această a doua parte era mai 

importantă şi mai greu de realizat, decât cea dintâi. 

A refuzat adaptarea unor sisteme educaţionale, ce nu corespundeau realităţilor 

concrete ale României şi a pledat pentru orientarea realistă a învățământului, noțiunile 

să fie predate într-o manieră accesibilă elevilor şi programa să nu fie abstractă. Astfel îl 

putem cu onoare considera pe Spiru Hare un reper pentru orice reflecţie asupra evoluţiei 

organizării instituţionale a învaţământului în România, prin aşezarea durabilă a acestuia 



 

147 

 

în cadre care s-au dovedit foarte adecvate unei societăţi de întreprinzători foarte 

competenţi şi responsabili. 

Dar opera care îi rezumă cel mai bine concepţia asupra învăţământului şi 

acţiunea sa de organizare instituţională este „Legea învăţământului secundar şi 

superior”, pe care a elaborat-o împreuna cu Constantin Dumitrescu-Iaşi, şi care a fost 

votată la 23 martie 1898.  

Deoarece învăţământul românesc a redevenit o cale şi o şansă a unei reale 

revigorări a economiei, administraţiei şi culturii românesti, rememorarea acţiunii şi 

concepţiei lui Spiru Haret este nu numai aproape inevitabilă, ci şi instructivă. Rămâne 

demnă de evocat, în virtutea actualităţii ei neuzate, orientarea schimbării din învăţământ 

spre ceea ce Spiru Haret descria drept înlăturarea a tot ceea ce nu avea viaţă decât prin 

puterea tradiţiei, fie drept vreo necesitate socială actuală, fie îndestularea unei necesităţi 

sufleteşti. El a căutat să apropie şcoala de popor să o facă să fie iubită şi respectată să fie 

punctul central de unde să pornească curentele cele mai bune şi sănătoase pentru 

înălţarea şi întărirea neamului. Nu mai puţin actuală şi, deci, demnă de evocat este 

opţiunea lui Spiru Haret pentru un învăţământ ce cultiva capacităţile intelectuale ale 

elevului în serviciul rezolvării de probleme practice. Spiru Haret spunea că pretutindeni 

se cerea ca profesorii să nu facă apel la memoria şcolarilor decât atunci când 

raţionamentul nu-i putea ţine locul. Considera că peste tot se impunea să se facă 

aplicaţiuni şi să se dezbrace învăţământul cât mai mult posibil de caracterul abstract şi 

pur teoretic.  

Marile principii ale concepţiei şi acţiunii în învăţământ ale lui Spiru Haret ramân 

valabile şi acum:  

- democratismul (adica opţiunea pentru un învăţământ ce oferă şanse fiecăruia);  

- individualismul (un învăţământ ce permite şi încurajează rutele individuale de 

calificare);  

- activismul (un învăţământ orientat spre rezolvări de probleme ale vietii).  

Dacă este să apreciem sintetic, din perspectiva actualităţii, Legea învăţământului 

secundar şi superior din anul 1898, trebuie observat, mai presus de toate, că această 

lege, cu amendamentele care i s-au adus mai târziu, a dat forma modernă învăţământului 

românesc la trecerea spre secolul al XX-lea. Apreciind, la fel de sintetic, învăţământul 

românesc actual din perspectiva experienţei legii promovate de Spiru Haret, atunci 

trebuie observat că este astăzi din nou, tot mai acut resimţită, nevoia unei legislaţii a 

învăţământului care să creeze ea însăşi, ca legislaţie, coerenţă, simplitate, deschidere 

spre personalizarea elevilor şi a studenţilor. Ar trebui să ne facem, la rândul nostru, 

datoria învăţând cu adevărat din experienţa încă neuzată a legislaţiei haretiene, cautând 

ameliorarea legislaţiei existente încât ea să dea forma, sincronizată cu nevoile noastre şi 

cu experienţa timpului pe care îl trăim.  

 

Bibliografie: 

1. Stoica Marin - Pedagogie şi psihologie, Editura Gheorghe Alexandru, 

Craiova, 2005. 
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ-EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN 

RÂNDUL ELEVILOR DE LICEU 

Profesor Bucăloiu Ionela 

Liceul Tehnologic „Spiru Haret” Târgoviște, Dâmboviţa 

Şcoala are misiunea de a-i forma pe tineri, de a-i conştientiza de necesitatea 

protejării mediului înconjurător, de beneficiile vieţii într-un mediu sănătos, atât pentru 

ei, cât şi pentru generaţiile viitoare. De aceea, scopul educaţiei ecologice este acela de 

formare a unui comportament ecologic în sensul protejării, conservării și ocrotirii 

mediului înconjurător, de sensibilizare a elevilor vis-a-vis de vulnerabilitatea mediului 

la impactul activității antropice, de cunoaştere a principalelor probleme globale ale 

mediului, dar şi de formare prin derularea unor acţiuni de iniţiere a unor măsuri 

alternative verzi pentru limitarea consecinţelor degradării mediului. Astfel, printre 

acțiunile realizate în cadrul Grupului Şcolar Electrotehnic „Spiru Haret” Târgoviște se 

numără mai multe acțiuni de ecologizare a incintei liceului sau a Parcului Chindia-

Târgoviște, scopul acestor acțiuni fiind implicarea elevilor în acțiuni concrete de 

protejare a mediului, formarea unui comportament ecologic în sensul protejării, 

conservării și ocrotirii mediului înconjurător. 

In cadrul programului „Școli pentru un viitor verde” pe care l-am implementat 

în liceu în anul școlar 2010-2011 am desfășurat activitatea „Viitorul planetei începe cu 

noi!” al cărei proiect de activitate îl prezint în cele ce urmează: 

Denumirea activităţii: "Viitorul  Planetei  Începe  cu  noi !"  

Motto: „Totul a ieşit bun din mâinile naturii, pentru a degenera în mâinile 

omului”. (J.J. Rousseau) 

Organizatori: Director Seran Elena 

                        Profesori coordonatori: Bucăloiu Ionela şi Gusti Florentina 

                        Elevii claselor: a XI-a A, a IX-a D, a XII-a Ael  

Argumentul/Scopul activităţii: În ultimul timp, tot mai mulţi specialişti 

vorbesc despre „cercul care nu se mai închide”, în sensul că natura ne-a oferit de-a 

lungul timpului tot ceea ce ne este necesar vieţii, în schimb noi am intervenit cu 

brutalitate asupra mediului, degradându-l continuu prin practici necorespunzătoare, prin 

adoptarea unui comportament neecologic, prin supraexploatare şi prin nerespectarea 

principiilor dezvoltării durabile astfel încât, natura să aibă posibilitatea regenerării. De 

aici şi titlul activităţii propuse „Viitorul planetei începe cu noi!” şi moto-ul ales „Totul 

a ieşit bun din mâinile naturii, pentru a degenera în mâinile omului” (J. J. Rousseau). 

Pentru că viitorul planetei e pus sub semnul întrebării prin amplificarea problemelor 

globale ale mediului, fiecare om trebuie să conştientizeze necesitatea protejării mediului 

înconjurător şi să se implice activ şi responsabil în acţiuni concrete de protejare a 

mediului, dar şi de conservare a acestuia. Iată de ce acţiunile propuse pentru amenajarea 

colţului verde sunt menite să testeze, pe de o parte, cunoştinţele elevilor, atât a celor 

implicaţi direct, cât şi indirect, din domeniul protecţiei şi conservării mediului, iar pe de 

altă parte să le pună în valoare potenţialul artistic şi creativ prin confecţionarea unor 

obiecte obţinute din materiale reciclabile.  

Obiective: - cunoaşterea principalelor aspecte legate de educaţia ecologică;  

- informarea elevilor cu privire la principalele probleme globale ale mediului;  

- elaborarea unor măsuri menite să limiteze degradarea mediului;  

- conştientizarea necesităţii ocrotirii, protejării şi conservării mediului înconjurător;  
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- evidenţierea consecinţelor degradării mediului asupra vieţii oamenilor;  

- creşterea gradului de educare, informare şi responsabilizare a elevilor în vederea 

adoptării unui comportament ecologic;  

- confecţionarea unor obiecte din materiale reciclabile.  

Grup ţintă: elevii implicaţi direct şi indirect în acţiune.  

Resurse umane: elevi, profesorii coordonatori.  

Resurse materiale: panouri, aparat foto, ecusoane şi orare ecologice, 

autocolante, chestionar, obiecte obţinute din materiale reciclabile (hârtie, carton).  

Resurse temporale: - acţiunea se derulează în perioada 7-24 februarie 2011;  

- elaborarea proiectului şi popularizarea lui: 7-14 februarie 2011;  

- confecţionarea materialelor ecologice, aplicarea chestionarului, redactarea 

lucrărilor: 14-20 februarie 2011;  

- amenajarea colţului verde: 21 februarie 2011;  

- mediatizarea activităţii în Consiliul Elevilor, ore de consiliere şi orientare: 22-

28 februarie 2011.   

Aria de desfăşurare: Grupul Şcolar Electrotehnic „Spiru Haret”, Târgovişte  

Indicatori şi conţinutul activităţii: 

- întocmirea proiectului;  

- documentarea din cărţi, reviste, internet;  

- alcătuirea unui referat pe tema problemelor globale ale mediului;  

- elaborarea unor materiale pe tema consecinţelor degradării mediului înconjurător;  

- activităţi de reutilizare a materialelor refolosibile;  

- confecţionarea unor materiale/obiecte ecologice (orare, ecusoane, autocolante, 

mocheta şcolii, un colţ verde);  

- elaborarea şi aplicarea unui chestionar eco;  

- sensibilizarea celorlalţi elevi cu privire la prevenirea degradării mediului, dar şi 

la necesitatea protejării sale.  

Modalităţi de evaluare:  

- evaluarea se va realiza pe toată perioada derulării activităţii, prin identificarea şi 

dezbaterea asupra principalelor probleme ale mediului (cauze, consecinţe, 

analiza soluţiilor propuse pentru atenuarea consecinţelor degradării mediului, 

pentru adoptarea unui comportament ecologic);  

- alcătuirea unei expoziţii eco;  

- analiza rezultatului chestionarului eco aplicat;  

- evaluarea se va realiza şi la finalizarea activităţii prin întocmirea raportului de 

evaluare, ce va cuprinde activităţile desfăşurate, rezultatele obţinute atât la nivel 

teoretic, cât şi practic, dar şi analiza impactului activităţii asupra elevilor din 

şcoală, în scopul stimulării interesului acestora în acţiuni concrete de protejare şi 

conservare a mediului, organizatorii şi-au propus pentru luna martie derularea 

concursului între clase „Cea mai frumoasă clasă eco”.  

 

Diseminarea activităţii:  

- promovarea activităţii pe site-ul şcolii;  

- prezentarea activităţii la nivelul Consiliului Elevilor, a Comisiei Metodice „Om 

şi societate”, „Matematică şi Ştiinţele naturii”, „Limbă şi comunicare”, dar şi în 

orele de consiliere şi orientare.   
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FAMILIA CA MEDIU SOCIALIZATOR ŞI EDUCATIONAL 

Profesor Tomescu Roxana  

Școala gimnazială „Mircea Cel Bătrân”, Curtea de Argeș, Argeș 

Şcoala şi familia sunt doi poli de rezistenţă ai educaţiei, care contribuie prin 

mijloace specifice la formarea tineretului. Familia este prima şcoală a copilului. Ea este 

cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, 

exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân, uneori, întipărite pentru 

toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. Familia ocupă un loc aparte în sistemul 

instituţional al educaţiei. Acţiunea ei pe întreaga perioadă a dezvoltării include şi toate 

laturile formării personalităţii. Ea reprezintă unul dintre mediile de socializare şi 

educare din cele mai complete datorită posibilităţilor ce le are de a-l introduce pe copil 

în cele mai variabile situaţii şi de a acţiona asupra lui prin cele mai complexe şi fireşti 

mijloace. Familia oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, 

primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socioafectiv necesar trebuinţelor şi 

dorinţelor sale. „Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual-

moral al personalităţii propriilor copii se menţine toată viaţa”. (M. Golu)  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta 

fie direct - prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect – prin modele de 

conduită oferite de către membrii familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent 

în familie. Modelele de conduită oferite de părinţi – pe care copiii le preiau prin imitaţie 

şi învăţare – precum şi climatul socioafectiv în care se exercită influenţele 

educaţionale(„cei şapte ani de acasă”) constituie primul model social cu o influenţă 

hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de 

comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Este recunoscut 

faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin 

conştientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi 

rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentului lor socio-moral. 

Dacă vine toamna – e septembrie. Sună primul clopoţel care vesteşte şcoala, în 

care copilul crescut în familie va fi instruit pentru viaţă. Părinţii şi educatorii contribuie, 

în strânsă colaborare, la ridicarea nivelului educativ ai elevului integrat în colectiv. 

Reuşita acestei acţiuni presupune însă o cunoaştere specială a fiecărui copil. El trebuie 

urmărit permanent şi profund, sub toate aspectele personalităţii lui. Factorul decisiv în 

succesul şcolar îl reprezintă raportarea corectă a realităţii în existenţa activităţii comune 

familie-şcoală. Sunt necesare sisteme complexe de dezvoltare a responsabilităţilor 

individuale şi colective, în concordanţă deplină cu preocupările, interesele, deprinderile 

şi aptitudinile fiecărui copil. 

Reglementarea ştiinţifică a unor norme educative impune colaborarea 

sistematică şi permanentă a celor doi factori de instruire, familie-şcoala şi presupune 

unitatea influenţelor educative şi continuitatea muncii de formare a copilului. 

Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional. 

Pornind de la necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogică a copilului, şcoala impune 

colaborarea cu familia sub diferite aspecte. Urmărind aspectele comune, speciale şi 

diferenţiate pe care viaţa de elev o prezintă, părinţii pot completa, sprijini şi dezvolta 

responsabilitatea copilului cu o singură condiţie – colaborarea cu şcoala. 

S-au cam pierdut formele de comunicare între cei doi factori decisive pentru 

formarea copilului. Au supravieţuit şedinţele cu părinţii organizate sistematic. În 

principiu, părinţii elevilor cu rezultate şcolare bune şi foarte bune sunt prezenţi. Dar 
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unde sunt ceilalţi? Problemele sociale nu motivează absenţa lor, pentru că şcoala are 

acelaşi rol educativ. Cu intrarea în şcoală (de la vârsta de 6 ani) problemele muncii de 

educaţie devin mai complexe şi odată cu ele şi rolul familiei, şcoala constituind pentru 

copil un nou mediu căruia trebuie să i se adapteze şi care va influenţa enorm dezvoltarea 

sa. O serie de sarcini educaţionale sunt preluate în mod special de şcoală (cele privind 

instrucţia), dar familia rămâne implicată chiar şi în realizarea acestora rămânându-i în 

acelaşi timp şi multe altele în care rolul principal îl are în continuare. Fără participarea 

părinţilor efortul educativ organizat prin instituţiile şcolare poate fi frânt, deviat sau 

deformat. Aşa cum arată şi H.H.Stern „orice sistem de educaţie, oricât ar fi de perfect, 

rămâne neputincios dacă se loveşte de opoziţia sau indiferenţă din partea părinţilor”. 

Poziţia unor părinţi care consideră că odată cu intrarea copiilor în şcoală rolul lor 

s-a încheiat, sau poziţia unor cadre didactice conform căreia şcoala poate totul fără a 

apela la sprijinul părinţilor sunt greşite. Numai o colaborare perfectă între cei doi factori 

este de natură să determine o eficienţă maximă a muncii educative. Desigur, în acest 

proces de colaborarea, rolul conducător îl are şcoala. Ea poate să orienteze, să ajute 

familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate de vedere şi de acţiune. Familia, 

oricâte merite şi preocupări valoroase ar avea în legătură cu educaţia copiilor, nu va 

obţine rezultate pozitive decât în condiţiile în care acţionează împreună cu şcoala. 

Procesul de colaborare se impune – amândoi factorii acţionează asupra aceloraşi 

personae, urmăresc realizarea aceluiaşi obiectiv (evident cu mijloace specifice), şi deci, 

orice neconcordanţă, orice divergenţă, pot determina deficienţe în procesul dezvoltării 

tinerei generaţii. 

Această realitate a căpătat caracter de lege, o prevedere în acest sens fiind 

inclusă în legea educaţiei şi învăţământului. „Şcoala conlucrează cu familia în educarea 

copiilor şi tineretului în pregătirea lor pentru muncă şi viaţă, iar rolul conducător în 

această acţiune de colaborarea revine şcolii ca factor instituţionalizat specializat în 

munca instructiv-educativă”.Colaborarea şcolii cu familia se realizează în diferite 

forme: comitetele cetăţeneşti de părinţi – sunt forme organizate de colaborare între 

şcoală şi familie constituind la perfecţionarea procesului de instruire şi educare a 

elevilor; vizitele la domiciliul elevilor; consultaţii individuale; corespondenţa cu familia. 

Vizitele la domiciliul elevului oferă posibilitatea de cunoaştere concretă a 

condiţiilor specifice din fiecare familie şi pe această bază se pot lua, de comun accord, 

măsurile ce se impun ca fiind cele mai adecvate în vederea asigurării unui progres 

continuu în dezvoltarea copilului. Vizitele sunt din timp planificate şi planificarea se 

referă la toţi elevii clasei nu doar la cei ce prezintă vreo problemă. (S-au cam abandonat 

aceste vizite şi de ce să nu recunoaştem, se fac la elevii care solicită bursa socială). 

Formele colective de colaborare – adunări cu părinţii, consultaţii colective, 

lectorate pentru părinţi – pot îmbrăca structuri şi pot avea conţinut variat. Astfel, 

adunările cu părinţii (organizate periodic) pot fi destinate fie unui bilanţ al activităţii 

elevilor (subliniindu-se contribuţia familiei, eventualele deficienţe – cu tact – şi 

măsurile ce se impun a fi adaptate), fie dezbaterii unor teme psihopedagogice în vederea 

informării părinţilor cu aspectele teoretice necesare activităţii lor practice(de pildă 

probleme ca: organizarea regimului de viaţă al elevilor în familie, orientarea şcolară şi 

profesională, alegerea şi dezvoltarea lecturii, etc. toate în funcţie de specificul vârstei ). 

Lectoratele cu părinţii impun cicluri de expuneri cu caracter pedagogic sau 

psihologic, sistematic organizate (la nivelul şcolii), asigurând comunicarea unui sistem 

de informaţii, metodologii de lucru, forme de activitate, posibil de folosit în familie. 
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Lipsa de colaborare duce spre un eşec şi, din nefericire, cel învins este copilul, 

pentru care dorim tot, pentru care visăm tot ce este mai bun. 

Pentru viitor, dascălii adevăraţi ştiu ce trebuie să facă în prezent: să pună lumină 

în priviri şi linişte în gânduri, să pună zâmbet în iubire şi în fapte, să pună cuget în 

judecată. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Călugaru, D. - Dirigenţia şi consilierea, Editura „Gheorghe Alexandru”, 

Craiova, 2004; 

2. Chiru, Mihaela - Cu părinţii la şcoală. Ghid pentru profesori, Editura 

Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003; 

3. Pescaru-Băran, A. - Parteneriat în educaţie. Familie-şcoală-comunitate, Editura 

Aramis, Bucureşti, 2004; 

4. Safran, O. - Părinţi şi profesori, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1965. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

153 

 

ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ŞI 

EXTRAŞCOLARE ÎN ACTUL EDUCAŢIONAL 

Profesor Zettel Dallida Gabriela 

Şcoala gimnaziala ,,Artur Gorovei”, Buneşti, Suceava 

În orice domeniu de activitate este necesară cunoaşterea proprietăţilor 

materialului de prelucrat, pentru a utiliza strategii adecvate. Această cerinţă se impune 

cu atât mai mult în domeniul educaţiei, unde se modelează ,,materialul” uman care are o 

multitudine diversă de variante comportamentale ce cu greu pot fi prevăzute, unele fiind 

chiar imprevizibile. Necesităţile curente ale activităţii instructiv – educative impun 

cerinţa de a cunoaşte cât mai bine personalitatea fiinţei umane pe care o prelucrăm, 

pentru a găsi mijloacele şi strategiile cele mai eficiente. Cunoaşterea potenţelor 

individuale ale elevului, a înclinaţiilor şi aspiraţiilor lui, ajută la orientarea fiecăruia 

către tipul şi profilul de şcoală cel mai potrivit, la îndrumarea către profesia în care se va 

putea realiza. 

Activitatea extracurriculară prin structură şi conţinut specific, este firesc 

complementară activităţii de învăţare realizată în şcoală. Educaţia extracurriculară, 

adică educaţia de dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale:  

- educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social 

transmisă prin situaţiile vieţii de zi cu zi şi  

- educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în 

cadrul unor organizaţii cu caracter educativ.  

Ca parte integrantă a procesului instructiv-educativ, activităţile extracurriculare 

trebuie să respecte reperele oricărei activităţi didactice: comunicarea în cadrul căreia se 

asigură climatul educaţional, individualizarea comunicării şi modalităţile comunicării; 

etica relaţiilor bazate pe valori, conduită, considerarea elevului ca partener educaţional, 

strategii de management şi evaluarea. Întreg colectivul didactic urmăreşte ca activităţile 

extracurriculare să fie cât mai eficiente, consistente, care să se poată organiza la nivelul 

unităţii şcolare fără costuri prea mari financiare şi de timp. 

Activităţile extracurriculare trebuie să pună în valoare responsabilitatea 

individuală şi în grup, socializarea, autocontrolul, realizarea de sine prin conformism, 

realizarea de sine prin independenţă. Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea 

şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor 

elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Activitatea extraşcolară 

generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul responsabilităţii şi 

statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite. Activităţile 

extracurriculare sunt direcţionate pe următoarele repere : 

 activităţi de protecţia persoanei: în cadrul cărora se pune accent pe 

activităţi de educaţie rutieră, educaţie P.S.I., norme elementare de protecţie civilă. 

 activităţi igienico-sanitare 

 activităţi cultural – educative, în cadrul cărora diferenţiem: 

- activităţi educative axate pe zile tematice: Ziua Mondială a Pământului, 

Ziua Mondială a Sănătăţii, Ziua Mondială pentru Climă, Ziua Mondială a Protecţiei 

Naturii şi Mediului Înconjurător, Ziua Internaţională a Copilului, Ziua Europei etc.  

- activităţi dedicate evenimentelor naţionale şi locale: prin programe 

artistice, expoziţii de desene, concursuri. Prin aceste manifestări, se îmbină utilul cu 



 

154 

 

plăcutul şi literatura, se dezvoltă dragostea faţă de frumos, se oferă destindere, 

încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi 

recunoaştere a aptitudinilor, se dezvoltă gândirea critică şi se stimulează implicarea 

tinerei generaţii în actul decizional, în contextul respectării drepturilor omului şi al 

asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se o simbioză între componenta 

cognitivă şi cea comportamentală.  

Educaţia religioasă trebuie să înceapă încă din copilărie deoarece copilul poate 

fi mai influenţat religios–moral când este mic decât mai târziu. Deprinderile bune, 

formate în copilărie, rămân uneori valabile pentru întreaga viată. Acţiunea de iniţiere în 

taina vieţii creştine, de formare a personalităţii religioase , urmărindu-se informarea şi 

formarea elevilor în vederea atingerii idealului vieţii de creştin, manifestările cultural 

religioase – printre care şi serbările şcolare, antrenează de fiecare dată un număr foarte 

mare de copii. Ele conduc la promovarea unui înalt nivel de dezvoltare a personalităţii 

religios morale. De obicei ele se realizează complementar cu activităţile obligatorii, 

punându-se accent într-o mai mare măsură pe latura exterioară şi expresivă a acestora, 

pe dezvoltarea vieţii afective şi formarea unor impresii personale faţă de personaj, de 

perioada istorică şi geografică a acţiunii pe care o interpretează. Eficienţa şi 

atractivitatea acestor serbări depind de ingeniozitatea fiecărui cadru didactic.  

Colindele, versuri cântate - reprezintă o predică orală, o cateheză transmisă din 

om în om şi în special, transmisă prin copii până în zilele noastre. Copiii înţeleg 

mesajul, le iubesc, sunt emoţionaţi, îşi sădesc şi întăresc credinţa în Dumnezeu. 

Colindele, în cadrul serbărilor, ne înfăţişează imensa bucurie a copiilor de a transmite 

mesajul Naşterii Domnului iar colindătorii îşi îndeplinesc misiunea de propovăduitori ai 

credinţei.  

 activităţi sportiv –turistice: cu accent pe întreceri sportive, drumeţii, 

excursii, vizitele la muzee, monumente şi locuri istorice, case memoriale, constituie un 

mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale ţarii. Activităţile 

turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă. Ele se pot 

realiza sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor. Astfel de activităţi asigură un 

contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, ceea ce uşurează procesul 

formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor organizate în 

şcoală. Excursiile contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 

ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea 

activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. 

Desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de 

grup, a relaţiilor creative. În acest cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, 

creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare 

realizată la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru 

diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-

un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi utile care să întregească educaţia 

şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De aceea, şcoala trebuie să fie deschisă 

spre acest tip de activitate, care îmbracă cele mai variat  forme. Realizarea acestor 

activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, abordarea 

creatoare a temelor de către acesta şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi 

dragoste pentru copii.  Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea 
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formelor şi a conţinutului, prin durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei 

forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, 

de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele didactice şi elevi.  

Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. În sens restrâns termenul se 

referă la toate manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi recreative, 

care se desfăşoară în afara programului şcolar. Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - 

excursii, concursuri, spectacole, serbări etc. - sau activităţi extraşcolare în cercuri de 

elevi. În acest sens, termenul este echivalent cu educaţie extradidactică.  

Activităţile extracurriculare se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: 

activităţi artistice, ştiinţifice, activităţi sportive, obşteşti, turistice ş.a.m.d. Astfel de 

activităţi oferă numeroase prilejuri de afirmare a elevilor, de dezvoltare a personalităţii 

acestora, întrucât lumea actuală este stăpânită de televizor sau de calculator.  

Activităţile extracurriculare sunt apreciate atât de către copii, cât şi de factorii 

educaţionali în măsura în care:  

- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor;  

- organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor 

contribuind la optimizarea procesului de învăţământ;  

- formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ;  

- copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă;  

- participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic 

pentru o activitate susţinută;  

- au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup;  

- sunt caracterizate de optimism şi umor;  

- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ;  

- contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Activităţile extracurriculare reprezintă un element prioritar în politicile 

educaţionale deoarece au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii, asupra 

performanţelor şcolare. Participarea la activităţile extracurriculare se asociază cu 

rezultate pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea elevului: performanţa şi rezultate 

şcolare mai bune, coeficienţi de abandon şcolar mai scăzuţi, o stare psihologică mai 

bună şi un nivel scăzut de comportamente delicvente. 

Activităţile extraşcolare propun explorarea unor domenii care se studiază în 

afara şcolii, în afara mediului formal, precum: teatrul, baletul, dansul, dar şi o 

aprofundare a domenilor în care copilul manifestă interes, aptitudini deosebite.  

Scopul activităţilor extraşcolare este de a dezvolta aptitudini speciale, de a 

antrena elevii în activităţi variate, bogate în conţinut şi de a le cultiva interesul pentru 

activităţi socio-culturale, astfel încat să faciliteze elevilor integrarea în mediul şcolar şi 

să le ofere suport pentru reuşita şcolară. 

Activităţile realizate în mediul extraşcolar sunt variate şi se derulează, în funcţie 

de locul de desfăşurare adecvat, prin folosirea timpului liber în mod plăcut şi util, 

implicarea activă a elevilor în viaţa socială. Ele facilitază posibilităţile de realizare a 

legăturii cu procesul educativ conturat în clasă, respectiv cu obiectivele acestuia, 

stimularea interesului elevilor pentru diferite domenii sau teme din ştiinţă.  

Activităţile desfăşurate în mediul extraşcolar au caracter preponderent opţional 

şi se realizează prin conexiuni pluridisciplinare. 

Avantajele educaţiei extraşcolare:  

- are un raport de complementaritate cu educaţia formală;  

- se caracterizează prin varietate şi flexibilitate;  
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- permite diferenţierea conţinuturilor şi a tehnicilor de lucru.  

Conţinuturile urmăresc desfăşurarea unei activităţi cu caracter formativ. 

Activităţile se pot desfăşura în colaborare cu părinţii, cu instituţii din comunitate, 

organizaţii, asociaţii, derularea acestora putându-se realiza în şcoală sau în afara ei şi 

având un caracter interdisciplinar. Activităţile extraşcolare desfăşurate dincolo de sala 

de clasă au un rol esenţial în formarea personalitaţii, copiii se formează din punct de 

vedere psihointelectual, fizic şi socio- afectiv, ceea ce presupune o armonizare a 

activităţilor curriculare, extraşcolare şi extracurriculare. Aceste activităţi oferă recreere, 

satisfacţia de a fi parte integrantă a unui grup, posibilitatea de a cultiva anumite talente, 

interese sau aptitudini. 
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR PRIN ACTIVITĂŢI 

EXTRACURRICULARE 

Nastase Clementina 

Şcoala Gimnazială „G.E.Palade Ploieşti”, Prahova 

Educaţia nu este un proces limitat, spaţial şi temporal cu incidenţă determinată 

asupra biografiei personale. Formarea individului după principii etice şi axiologice 

solide trebuie să devină un proces continuu, o coordonată a şcolii şi a societăţii 

româneşti. Transformarea educaţiei într-un proces permanent este imperativ pentru 

lumea contemporană. Îndeplinirea acestora reclamă efortul solidar al familiei, al şcolii 

de toate gradele, al instituţiilor cu profil educativ şi al mass-media, care prin impactul 

covârşitor asupra audienţei poate deveni o tribună a educaţiei. Individul, aflat în centrul 

acestui proces, trebuie ajutat să-şi formeze o concepţie corectă asupra existenţei, 

întemeiată pe moralitate şi respect social, să adopte drept puncte de reper valori 

autentice şi să se integreze armonios în societate. 

Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul 

cunoştinţelor pe care le comunică elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi 

cutezanţă creatoare, trăsături specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le 

lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejul 

de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma 

convingeri durabile. Astfel, procesul educaţional „îmbracă” şi forme de muncă didactică 

complementare lecţiei obişnuite. Acestea sunt activităţi desfăşurate în şcoală, în afara 

orelor de clasă şi cele desfăşurate în afara şcolii. Ele sunt activităţi extracurriculare şi se 

desfăşoară sub îndrumarea atentă a învăţătorului. Aceste activităţi pot îmbrăca variante 

formate: spectacole cultural-artistice, excursii, vizite, cercuri pe discipline sau cercuri 

literare, întreceri sportive, concursuri, drumeţii, programe artistice susţinute de elevi, 

spectacole de teatru urmate de convorbiri asupra pieselor vizionate, întâlnire cu 

persoane care îşi desfăşoară activitatea în diferite domenii (medici, poliţişti, veterani de 

război, oameni de ştiinţă), etc. Activităţile extracurriculare sunt apreciate atât de către 

elevi, cât şi de factorii educaţionali deoarece: 

 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile elevilor; 

 organizează într-o manieră plăcută, relaxantă, timpul liber al şcolarilor; 

 formele de organizare au un caracter recreativ; 

 elevii îşi manifestă spiritul de iniţiativă; 

 participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic 

pentru activitate susţinută; 

 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

 sunt caracterizate de optimism şi de mult umor; 

 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 

 contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor.  

Prin activităţile extracurriculare ne propunem să contribuim la dezvoltarea  unor 

atitudini şi compartimente democratice la elevi, stimulând spiritul de întrajutorare şi 

solidaritatea de grup, spiritul critic, capacitatea de argumentare, de a acţiona şi rezolva 

probleme în mod responsabil. 

Activităţile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de 

învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională 

şi plăcută a timpului lor liber. Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de 
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activităţile din cadrul lecţiilor. Aceasta se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la 

metode folosite şi la formele de organizare a activităţilor. Conţinutul acestor activităţi 

nu este stabilit de programa şcolară, ci de către cadrele didactice, în funcţie de interesele 

şi dorinţele elevilor. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie 

bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă 

centrală este o cerinţă foarte importantă pentru orice fel de activitate extracurriculară. 

Creativitatea copiilor este stimulată încă de la vârsta preşcolară şi este continuată la 

şcoală prin practicarea unor jocuri specifice vârstei acestora. 

Se ştie că jocul este esenţa şi raţiunea de a fi a copilăriei. Prin joc, copilul aspiră 

la condiţia adultului. Jocul socializează, umanizează, prin joc se realizează cunoaşterea 

realităţii. Se exersează funcţiile psihomotrice şi socioafective, el are rolul de a bucura, 

destinde, delecta, de a crea confort spiritual, de a compensa terapeutic tensiunea şi 

neîmplinirile individuale. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de 

atractive pentru cei mici. Acestea dau posibilitatea copiilor să demonstreze practic ce au 

învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite aspecte, să demonteze jucării. 

Concursurile cu premii sunt necesare în dezvoltarea creativităţii copiilor şi 

presupun o cunoaştere aprofundată a materiei învăţate. Întrebările pot cuprinde: 

interpretare, recitare, priceperi şi deprinderi formate în activităţile practice.  

O activitate deosebit de plăcută este excursia. Ea ajută la dezvoltarea 

intelectuală si fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Excursia îl 

reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi 

îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 

consolidează instrucţia şcolară prin însuşirea a noi cunoştinţe. Ea reprezintă finalitatea 

unei activităţi îndelungate de pregătire psihologică a elevilor, pentru a-i face să 

înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării, din atmosfera de muncă, ci şi ca 

un act de ridicare a nivelului cultural. 

Vizionarea în colectiv a filmelor este o activitate foarte îndrăgită de copii, nu 

numai datorită fascinaţiei pe care imaginea filmului o exercită asupra lor, ci şi dorinţei 

de a se afla în grupul prietenilor şi colegilor cu care pot să facă schimb de impresii. 

Dacă în clasele I şi a II-a elevii sunt atraşi mai mult de desene animate, pe măsura 

înaintării în vârstă urmăresc şi alte emisiuni (filme cu caracter istoric, emisiuni legate de 

viaţa plantelor, a animalelor etc.). 

 Un rol deosebit în stimularea creativităţii îl constituie biblioteca şcolară, care îl 

pune pe copil în contact cu cărţi pe care acesta nu le poate procura. Lectura ajută foarte 

mult la dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii frumoase pe care 

să le folosească oriunde. Cartea este un mod de comunicare. Ajuta la formarea culturii 

generale, este prietenul, profesorul cel drag care indruma pasii spre devenirea a omului. 

Dat fiind rolul educativ al serbărilor şcolare în istoria învăţământului românesc 

şi constatând că lucrările destinate serbărilor şcolare din ultimele decenii au fost 

deficitare prin conţinut, valenţe şi scop, ca însuşi sistemul educaţional unilateral care le-

a generat şi degenerat, voi stărui asupra acestei forme de activitate extracurriculară. 

Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacităţilor de 

vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbării, 

elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile 

redate. 
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Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective 

importante care se realizează prin intermediul serbării. Intervenţia, la momentul 

oportun, cu rolul pe care îl are de îndeplinit fiecare elev şi susţinută de suportul afectiv-

motivaţional, contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea 

de rezistenţă la efort. 

Lectura artistică, dansul, cântecul devin puternice stimulări ale sensibilităţii 

estetice. Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric: sala de festivităţi, un 

colţ din natură (parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc. 

Contribuţia copilului la pregătirea şi realizarea unui spectacol artistic nu trebuie 

privită ca un scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, 

înălţare sufletească, plăcerea estetică, satisfacţie-toate acestea îmbogăţindu-le viaţa, 

făcând-o mai frumoasă, mai plină de sens. 

Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o 

emoţie în sufletul spectatorilor. Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia 

promptă a spectatorilor îi stimulează pe copii să dea tot ce sunt în stare. 

Înainte de a iniţia activităţi extraşcolare, e bine să se ceară elevilor să se implice 

direct în organizarea unor activităţi care vizează dezvoltarea capacităţii lor de proiecţie 

– planificare, de decizie şi de asumare a riscului, de colaborare şi de evaluare a 

rezultatelor. La serbări, spectacole şi concursuri ale elevilor, prezenţa părinţilor este 

susţinută. Ca urmare, creşte substanţial implicarea lor sistematică în viaţa şcolii, în 

interesul educării integrale şi integratoare a elevilor. 

Realizarea obiectivelor urmărite în activităţile extracurriculare depinde de 

talentul învăţătorului, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a 

temelor prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 

elevi.  

Activităţi extracurriculare cu rol formativ, serbările şcolare constituie un prilej 

de manifestare liberă a înclinaţiilor artistice ale elevilor, o modalitate de educare şi 

instruire a acestora, o ocazie de a realiza momente de relaxare, de a oferi zâmbete şi 

gânduri de respect şi de recunoştinţă, un stimul ce trezeşte frumosul estetic al fiecăruia 

dintre noi. 
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EDUCAŢIA ELEVILOR ÎN SPIRITUL DREPTURILOR OMULUI PRIN 

ORELE DE ISTORIE 

Profesor Bîlgă Gheorghe 

Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti, Prahova 

Educaţia pentru drepturile omului (EDO) este o temă interesantă şi actuală în anii 

„cetăţeniei” cum a fost numită de Ralf Dahrendorf perioada de după anii '90 datorită 

transformărilor istorice care au influenţat evoluţia conştiinţei civice: tranziţiile 

postcomuniste, criza statului bunăstării, globalizarea economică şi culturală. În opoziţie cu 

deprecierea valorilor fundamentale ale epocii moderne – munca, societatea de masă şi statul 

naţional – această perioadă este caracterizată şi de renaşterea virtuţii cetăţeneşti. De fapt, aşa 

cum remarca Cezar Bîrzea (2000), „în toate perioadele caracterizate de crize şi dileme, 

idealul cetăţenesc a fost invocat ca o speranţă, ca o soluţie sau ca un nou proiect al 

civilizaţiei”. În aceste condiţii, educaţia pentru cetăţenie democratică (ECD) şi în spiritul 

drepturilor omului este considerată ca cel mai eficace mijloc pentru stabilirea unui nou 

contract social, bazat pe drepturile şi îndatoririle cetăţenilor, care ar reinstaura coeziunea 

socială şi solidaritatea bazată pe ordinea morală.
1
 

O definiţie a drepturilor omului este dificil de formulat, ca şi în cazul altor valori 

fundamentale, binele, adevărul, dreptatea. În sens juridic, un drept este o revendicare pe care 

suntem îndreptăţiţi să o cerem. Un drept al omului este o revendicare atribuită prin simpla 

condiţie de a fi fiinţă umană. La baza drepturilor omului stau valorile fundamentale: 

demnitatea umană, egalitatea, existenţă interpersonală şi interstatală în mod practic. De 

exemplu: libertatea, respectul pentru celălalt, nediscriminarea, toleranţa, dreptatea, 

responsabilitatea. 

Drepturile omului îşi au rădăcinile în multe culturi şi tradiţii ancestrale: Codul 

Hammurabi în Babilon (Irak, 2000 î.Hr.) a fost primul cod legislativ scris. A urmărit să 

impună domnia legii în regat, să distrugă răul şi violenţa, să prevină opresiunile asupra celor 

slabi de către cei puternici (…), să înalţe ţara şi să promoveze binele oamenilor. Un faraon 

din Egiptul antic (2000 î.Hr.) dădea instrucţiuni subordonaţilor ca „atunci cînd un reclamant 

vine din Egiptul de Sus sau de Jos, să se asigure că totul se face conform legii, că drepturile 

fiecăruia sunt respectate”. Decalogul are o importanţă deosebită prin faptul că toată 

modernitatea are la bază acest cod de norme, că democraţia liberală porneşte de la acest 

îndreptar al convieţuirii, că statul modern îşi are ale sale rădăcini în textul şi în spiritul său. 

Carta Cyrus (Iran, 570 î.Hr.), iniţiată de regele Persiei pentru poporul său, prin care erau 

recunoscute dreptul la libertate, securitate, libertate de mişcare şi unele drepturi sociale şi 

economice. Magna Carta engleză (1215), elaborată de nobilii englezi şi membrii clerului 

împotriva abuzului de putere al regelui Ioan Fără de Ţară, a enumerat o serie de drepturi şi a 

pus bazele principiului egalităţii în faţa legii. 

În secolele XIX-XX au fost adoptate primele tratate internaţionale de drepturile 

omului, o serie de probleme legate de drepturile omului au început să fie discutate la nivel 

internaţional, în special cele privind sclavia, negoţul de persoane, condiţiile inumane de 

muncă şi munca copiilor. În sec. XX, Carta Naţiunilor Unite, semnată la 26 iunie 1945, 

statuează ca obiectiv fundamental al Naţiunilor Unite „apărarea generaţiilor viitoare de 

eventualele războaie” şi „reafirmarea credinţei în drepturile fundamentale ale omului, în 

demnitatea şi valoarea omului şi în egalitatea de drepturi dintre femei şi bărbaţi”. La nivelul 

Naţiunilor Unite, Carta Internaţională a Drepturilor Omului cuprinde: Declaraţia Universală a 

                                                 
1
http://www.civica-online.ro/cetatenie/cetatenie_democratica.html  
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Drepturilor Omului (1948), Convenţia Internaţională asupra Drepturilor Civile şi Politice şi 

Convenţia Internaţională asupra Drepturilor Economice, Sociale şi Politice (1966). Recent, a 

fost elaborată şi Carta Socială Europeană, care urmăreşte asigurarea anumitor standarde de 

viaţă ale popoarelor din Europa. Aproape toate regiunile lumii au elaborat propriile 

instrumente pentru protecţia drepturilor omului: Convenţia Americană a Drepturilor Omului 

(1969), Carta Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor (1986), Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului (1950) şi, recent, Declaraţia Asiatică a Drepturilor Omului şi Carta Arabă 

a Drepturilor Omului.
2
 

Educaţia pentru drepturile omului a înregistrat în timp multiple definiţii şi abordări. 

Programul pentru tineret al Consiliului Europei, una dintre cele mai active instituţii în acest 

domeniu, a definit EDO drept “(…) programe şi activităţi educaţionale care promovează 

egalitatea demnităţii umane, în conexiune cu alte programe care promovează învăţarea 

interculturală, participarea şi susţinerea minorităţilor”
3
. Ca şi alte dimensiuni ale educaţiei, 

EDO este deseori definită prin scopul său: programe şi activităţi care urmăresc să dezvolte o 

cultură în care drepturile omului sunt înţelese, apărate şi respectate. Aceasta nu înseamnă o 

limitare a obiectivelor EDO la dobândirea de cunoştinţe, la informarea despre drepturile 

omului, ci presupune în egală măsură cunoaşterea şi respectarea lor, o interrelaţionare de 

atitudini, comportamente, convingeri, norme şi regulamente. Obiectivele generale ale EDO 

vizează promovarea respectului pentru drepturile omului şi pentru libertăţile fundamentale, a 

respectului faţă de sine şi respectul faţă de alţii; dezvoltarea unor atitudini şi comportamente 

care să conducă la respectarea drepturilor celorlalţi, promovarea egalităţii de gen, respectarea, 

înţelegerea şi valorizarea diversităţii culturale, în special în ceea ce priveşte diferenţele 

naţionale, etnice, religioase, lingvistice şi alte minorităţi sau comunităţi; promovarea 

cetăţeniei active şi a democraţiei. 

Cultura civică şi istoria ar fi disciplinele care contribuie cel mai mult la formarea unor 

competenţe necesare cetăţeanului într-o Europă actuală, cu un puternic fundament 

democratic. Nucleul educaţiei pentru cetăţenie democratică (ECD) şi educaţia pentru 

drepturile omului (EDO) îl reprezintă formarea copiilor, tinerilor şi adulţilor pentru a deveni 

cetăţeni activi şi responsabili. ECD şi EDO urmăresc promovarea unei culturi a democraţiei 

şi a drepturilor omului. Cum cultura civică se predă în clasele a VII-a şi a VIII-a, nefiind 

disciplină în colegiul nostru, în articol mă voi axa pe etapa învăţământului liceal. 

EDO îmbină cu succes învăţarea formală, non-formală şi informală, pe tot parcursul 

vieţii. Doctor Pasi Sahlberg a subliniat că „un număr mare al experienţelor noastre de 

învăţare s-au desfăşurat în afara sistemului de educaţie formală: la locul de muncă, în familie, 

în diferite organizaţii şi biblioteci…” („Building Bridges for Learning – Recunoaşterea şi 

valorificarea educaţiei non-formale în activităţile cu tinerii”)
4
. Abordarea actuală recomandă 

centrarea EDO pe cel care învaţă, pe nevoile, preferinţele, abilităţile şi dorinţele fiecărei 

persoane, evidenţiind valoarea propriilor acţiuni şi a schimbării personale. Contribuţia 

elevului, activismul său în procesul de învăţare asigură eficacitatea şi atractivitatea 

activităţilor şi sunt resurse educaţionale fundamentale. Educaţia pentru drepturile omului 

promovează cunoaşterea interculturală şi respectul pentru om, indiferent de rasă, etnie, 

religie, gen, origini sociale etc. Astfel, pe lângă instrumentele care stipulează drepturile 

fundamentale, unele convenţii sau tratate promovează şi drepturile unor grupuri specifice, ca 

modalitate specială de protecţie, întrucât s-a constatat că acestea au fost deseori discriminate 

sau se află într-o situaţie de vulnerabilitate (dezavantajare). Obiectul unor asemenea 

                                                 
2
 www.civica-online.ro/concepte/drepturile_omului  

3
 Ibidem.  

4
 Ibidem 

http://www.civica-online.ro/concepte/drepturile_omului
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documente l-au reprezentat drepturile minorităţilor, ale copiilor, drepturile femeilor, ale 

refugiaţilor, drepturile prizonierilor de război sau ale persoanele deţinute. 

Un aspect important al EDO îl reprezintă interpretările greşite ale drepturilor. În multe 

situaţii, protejarea drepturilor unui grup poate limita drepturile altui grup sau altor persoane. 

În alte situaţii, drepturile omului sunt doar un slogan sau o scuză la îndemână pentru acţiuni 

ale căror valori şi scopuri declarate diferă de intenţiile sau efectele reale. De exemplu, lupta 

împotriva terorismului este adesea un motiv pentru îngrădirea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale, cum ar fi dreptul la libera circulaţie. 

EDO a beneficiat de atenţia şi sprijinul multor instituţii sau organizaţii internaţionale. 

Consiliul Europei a recomandat predarea şi învăţarea drepturilor omului în şcoli şi întărirea 

rolului societăţii civile în promovarea şi protecţia drepturilor omului. ONU a declarat 

perioada 1995-2004 „Decada Naţiunilor Unite de educaţie pentru drepturile omului”. 

UNESCO a subliniat importanţa „învăţării de a trăi împreună” în şi trans-societăţi, în 

condiţiile societăţilor moderne multiculturale şi multireligioase. Şcoala trebuie să răspundă 

unor asemenea direcţii, iar programele de istorie sunt întocmite pentru a corespunde unor 

asemenea cerinţe prîntr-o învăţare sistematică, structurată şi gradată cronologic sau tematic. 

În programele şcolare pentru clasele la care am făcut referire se subliniază contribuţia istoriei 

la formarea competenţelor cheie europene. 

În nota de prezentare a programelor şcolare, disciplina istorie, clasele a IX-a şi a X-a 

se afirmă că pentru „construirea modelului didactic s-au avut în vedere:  

•contribuţia istoriei la formarea competenţelor cheie europene;  

•recomandările referitoare la studiul istoriei, cuprinse în documente elaborate la nivel 

european, în mod deosebit, Recomandarea nr. 15/2001 a Consiliului Europei cu privire la 

studiul istoriei în secolul XXI şi Memorandumul pentru educaţia permanentă, elaborat de 

Uniunea Europeană;” pentru clasele a XI-a şi a XII-a: „Programa se doreşte un posibil 

răspuns la interesele de cunoaştere ale elevului, la evoluţiile domeniului academic, precum şi 

la viziunea societăţii contemporane asupra educaţiei aşa cum apare în diferite documente 

elaborate la nivel european: recomandările Consiliului Europei referitoare la studiul istoriei şi 

al educaţiei civice şi Memorandumul pentru educaţia permanentă, elaborat de Comisia 

Europeană.” 

Trei din cele cinci competenţe generale ale programelor claselor a IX-a şi a X-a pun 

accentul tocmai pe recomandările forurilor europene:  

•Dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale;  

•Formarea imaginii pozitive despre sine şi despre ceilalţi şi  

•Sensibilizarea faţă de valorile estetice ale culturii. Pentru anii ciclului superior al 

liceului, competenţa generală 2, din cele patru, este:  

•Exersarea demersurilor şi acţiunilor civice democratice. 

Iată căteva conţinuturi ale programei clasei a IX-a cu ajutorul cărora formăm 

asemenea competenţe:  

♦Forme de organizare politică în antichitate. Probleme de atins: monarhia egipteană, 

democraţia ateniană, republica şi imperiul roman, regatul dac.  

♦Moştenirea culturală a antichităţii. Probleme de atins: arhitectura orientală, stilurile 

artei greceşti, arta plastică greacă, arta monumentală romană, modele şi valori în educaţie în 

lumea greacă, ştiinţa.  

♦Mari religii. Probleme de atins: Iudaismul, Budismul, Creştinismul, Islamul. 

În Grecia Antică, „cetăţeni” erau cei care aveau dreptul legal de a participa la 

afacerile statului. Nu toţi locuitorii unui stat erau „cetăţeni” (de ex., sclavii şi femeile erau 

simpli supuşi). Dezbaterile filosofice ale epocii reflectă preocuparea pentru definirea 
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„bunului cetăţean” şi a virtuţii civice. A apărut astfel ideea îndatoririlor pe care cetăţeanul 

trebuia să le îndeplinească. Ulterior, cetăţenia a fost asociată cu identitatea naţională, întrucât 

„statutul legal al unui cetăţean era întotdeauna legat de un stat naţional, de unde legătura 

dintre cetăţenie şi patriotism”
5
 şi aşa trecem la conţinuturile clasei a X-a care reliefează 

asemenea competenţe:  

♦Lumea la cumpăna secolelor XIX-XX. Probleme de atins: diversitatea europeană, 

civilizaţiile asiatice şi africane şi modernitatea, SUA.  

♦Anul 1848 în Europa. Probleme de atins: aspiraţii liberale şi naţionale în Europa, 1848 

în spaţiul românesc. 

În secolul al XIX-lea, a apărut preocuparea pentru drepturile egale ale cetăţenilor. Pe 

măsură ce dreptul de vot s-a extins, justiţia şi drepturile politice au devenit realitate pentru o 

parte din ce în ce mai mare a populaţiei. În secolul următor, s-a încercat o extindere a 

drepturilor cetăţenilor la condiţiile de muncă şi de viaţă, pe lângă drepturile civile şi politice. 

Mobilitatea indivizilor şi evoluţia societăţilor au condus la conceptul de „cetăţenie multiplă”, 

permitând persoanelor să fie simultan cetăţeni ai mai multor ţări. De asemenea, se vorbeşte 

despre cetăţenie transnaţională. De exemplu, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene 

posedă din ce în ce mai multe drepturi şi îndatoriri faţă de Uniune ca întreg, pe lângă cele faţă 

de propriul lor stat naţional. Cetăţenia – conştiinţa cetăţenească – este tot mai puţin legată de 

un anumit teritoriu. Reprezentarea cetăţeniei ca status şi rol poate fi legată de o anumită 

regiune sau naţiune, ca şi de o organizaţie, o reţea sau o entitate supranaţională (Europa, Satul 

Mondial). Exemple de conţinuturi în acest sens: 

♦Regimuri politice în perioada interbelică. Probleme de atins: regimuri democratice, 

fascismul, nazismul, comunismul.  

♦Regimuri politice postbelice. Probleme de atins: regimuri politice democratice şi 

totalitare.  

♦România şi integrarea euroatlantică. Probleme de atins: UE – parteneriat şi integrare, 

NATO. 

Conţinuturile clasei a XI-a se integrează perfect în această direcţie, iar cele din clasa a 

XII-a, în legătură directă cu competenţele existente, răspund unui set de finalităţi ale studierii 

disciplinei istorie în ciclul superior al liceului circumscrise următoarelor idei: 

• Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva 

probleme pe baza achiziţiilor din diferite domenii ale cunoaşterii. 

• Dezvoltarea competenţelor esenţiale pentru reuşita personală şi socio-profesională: 

comunicare, gândire critică, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe. 

• Dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale şi profesionale 

diferite, valorificând competenţele de comunicare şi relaţionare. 

• Formarea disponibilităţii de a-şi asuma responsabilităţi şi roluri diverse, în scopul 

orientării adecvate în carieră şi într-o societate dinamică. 

• Stimularea receptivităţii şi a expresivităţii prin intermediul unor reprezentări 

multiple ale culturii, în scopul construirii unei vieţi de calitate. 

• Asigurarea condiţiilor favorabile manifestării morale autonome şi responsabile din 

punct de vedere civic. 

Până acum am dat exemple de conţinuturi, dar programele de istorie au o componentă 

importantă, cea a atitudinilor şi valorilor pe care elevii trebuie să le împărtăşească la sfârşitul 

unui an de studiu sau ciclu de învăţământ, promovate de competenţele generale şi specifice. 

                                                 
5
Compass - A Manual on Human Rights Education with Young People, Council of Europe, 2002, apud 

http://www.civica-online.ro/cetatenie/cetatenie_democratica.html  
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Acestea fac referire directă la tema noastră. Iată care sunt aceste atitudini şi valori dintr-un 

total de opt: 

♦Rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor. 

♦Asumarea toleranţei etnice, religioase şi culturale. 

♦Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi. 

♦Respectarea drepturilor fundamentale ale omului. 

♦Dezvoltarea atitudinilor pro-active în viaţa personală şi cea socială. 

♦Asumarea toleranţei etnice, religioase şi culturale. 

Rezultatele EDO se reflectă în: cunoştinţe (învăţare despre drepturile omului), 

competenţe (învăţare pentru drepturile omului), atitudini şi valori (învăţare prin drepturile 

omului). 

Educaţia pentru drepturile omului şi pentru cetăţenie sunt considerate, pe plan 

european, ca prioritate a reformelor educaţionale. Aceasta este văzută ca instrument al 

coeziunii sociale, bazată pe drepturile şi responsabilităţile cetăţenilor. De asemenea, 

reprezintă o dimensiune majoră a politicilor educaţionale în toate ţările europene. Astfel, se 

poate spune că EDO şi ECD sunt un scop educaţional, dirijând sistemul de învăţământ către 

un set de valori comune, cum ar fi: diversitatea, pluralismul, drepturile omului, justiţia 

socială, bunăstarea, solidaritatea. Trebuie ca fiecare profesor, în special cel de istorie, să 

răspundă acestui obiectiv fundamental al societăţii mileniului al III-lea. 
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INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR LA DISCIPLINELE 

MATEMATICĂ ȘI FIZICĂ 

Profesor Liurcă Valentina 

Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, București 

Într-o societate modernă succesul individual sau instituţional este dat, printre 

altele şi de accesul cât mai rapid la informaţiile pertinente de ultimă oră, de capacitatea 

indivizilor sau instituţiilor de a analiza şi de a utiliza informaţiile. 

La începuturi, calculatoarele asigurau funcţiile de prelucrare a informaţiilor 

(prelucrarea informaţiilor sub formă de texte cu ajutorul procesorului de texte Word şi 

prelucrarea informaţiei numerice cu ajutorul aplicaţiei de calcul tabelar Excel). Astăzi, 

un calculator asigură, pe lângă funcţiile de prelucrare, şi funcţiile de comunicare, 

conectivitate şi documentare (informare). Învățământul modern este centrat pe elev, iar 

instruirea diferențiată, pe grupe de nivel, poate să fie aplicată în mod efectiv la clasă cu 

ajutorul softurilor educaționale deoarece formarea competențelor cerute de programa 

școlară nu este posibilă numai utilizând strategii clasice de predare-învățare-evaluare. 

Instruirea asistată de calculator nu trebuie să constituie un scop în sine, ci un mod prin 

care poate crește calitatea predării și eficiența învățării. Mediile de instruire bazate pe 

informatică pot să realizeze interacțiunea elevului cu materialul de învățat și pe această 

bază, reglarea instruirii în funcție de nivelul de cunoștințe al elevilor, ritmul lor de lucru 

și aptitudinile intelectuale.  

Calculatorul poate simula procese și fenomene pe care niciun alt mijloc didactic 

nu ele evidențiază așa de bine (fisiunea nucleară, funcționarea unui reactor nuclear, 

presa hidraulică, frâna hidraulică, etc). Prin intermediul calculatorului se pot ilustra 

procese și fenomene greu observabile altfel. 

Putem face o comparație între mediile de învățare tradiționale și noile medii de 

învățare. 

Medii de învățare tradiționale Medii noi de învățare 

Instruire centrată pe profesor Instruire centrată pe elev 

Stimularea unui singur simț Stimulare multisenzorială 

Progres pe un singur parcurs Progres pe parcursuri multiple 

Un singur mijloc de comunicare Multimedia 

Muncă izolată Muncă în colaborare 

Livrare de informații Schimb de informații 

Învățare pasivă Învățare activă, explorare, investigare 

Învățare bazată pe cunoștințe și fapte Gândire critică, decizii pe informație 

Reacție la situație Acțiune planificată, proactivă 

Context artificial, izolat Context autentic, real 

Instruirea asistată de calculator (I.A.C.) este o metodă de învățământ care 

pune în valoare principiile de modelare și analiză cibernetică a activităților de instruire 

în contextul noilor tehnologii informatice și de comunicare ce sunt caracteristice 

societății de azi. Această metodă valorifică câteva operații didactice integrate la nivelul 

unei acțiuni de dirijare euristică și individualizată a predării-învățării-evaluării: 

- organizarea informației conform cerințelor programei adaptabile 

capacităților de învățare ale fiecărui elev; 

- stimularea cognitivă a elevului prin secvențe didactice și întrebări care 

vizează depistarea unor lacune și probleme; 
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- realizarea de sinteze recapitulative după parcurgerea unor capitole, grupuri 

de lecții, lecții; 

- asigurarea de exerciții suplimentare de stimulare a creativității elevului. 

Calculatorul poate interveni, direct, prin intermediul unui soft educațional, în 

organizarea situației de învățare (îndeplinește sarcina de predare) sau indirect 

(funcționează ca manager la instruirii: prezintă elevului obiective operaționale și părțile 

componente ale lecției, atribuie sarcini de lucru specifice, din manualul sau din caietul 

de lucru asociat secvenței respective, atribuie secvențe I.A.C. pentru diverse capitole 

sau teme, aplică teste pentru stabilirea progresului elevului în raport cu obiectivele 

prestabilite, înregistrează și raportează rezultatele obținute la teste, prescrie - în funcție 

de rezultatele obținute la un test diagnostic - secvențele pe care trebuie să le studieze un 

anumit elev în continuare).  

Pachetul care cuprinde softul educațional, documentația aferentă (indicații 

metodice și descrierea tipului de hard pe care poate fi implementat) și alte resurse 

materiale (fișe de lucru). Softul educațional se deosebește de cel needucațional prin 

următoarele caracteristici: 

- este conceput pentru a produce învățarea 

- trebuie să asigure o interacțiune flexibilă și frecventă dintre elev și calculator 

- elevul sau profesorul controlează într-o oarecare măsură interacțiunea 

elevului cu calculatorul 

- același soft utilizat în mod simultan și independent de către diferiți elevi și se 

adaptează în funcție de anumite caracteristici individuale. 

După funcția pedagogică specifică pe care o pot îndeplini în cadrul unui proces 

de instruire softurile educaționale se clasifică în: 

- softuri de exersare 

- softuri de prezentare interactivă de noi cunoștințe 

- softuri de prezentare a unor modele ale unor fenomene reale (de 

simulare) 

- softuri pentru testarea cunoștințelor 

- softuri pentru dezvoltarea unor capacități și aptitudini printr-o 

activitate de joc. 

În școlile din România s-a implementat sistemul educațional informatizat AeL 

care:  

- permite vizualizarea și administrarea a numeroase tipuri de conținut 

educațional cum ar fi: materiale interactive, tutoriale, exerciții, simulări, 

jocuri educative 

- este optimizat pentru învățare în sistem sincron, profesorul coordonând și 

monitorizând procesul educațional 

- oferă și facilități pentru învățarea asincronă (studiu individual, în ritmul 

fiecărui elev), proiecte în colaborare și învățare la distanță 

- integrează testele cu fișele de studiu ale elevilor, sistemul păstrând evidența 

evoluției fiecărui elev. 

Prezentăm mai jos două capturi de ecran ale acestui soft pentru disciplinele 

Matematică și Fizică. 
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Firmele producătoare de soft-uri pun la dispoziția elevilor și profesorilor softuri 

educative. Există DVD-uri cu lecții interactive de Fizică pentru liceu și numeroase 

softuri pentru clasele de gimnaziu care au titluri extrem de atractive pentru elevi din 

clasele II-VIII - MateMagia și Geometrie - între joc și nota 10.  

 Geometrie - între joc și nota 10 este o serie de produse software educaționale de 

matematică şi se adresează elevilor din clasele a VI-a şi a VII-a. Produsele sunt 

elaborate conform programei şcolare în vigoare şi reprezintă un suport important pentru 

pregătirea tezelor cu subiect unic. Copiii vor fi atraşi într-o aventură petrecută în Egiptul 

Antic, pe timpul Faraonului Ptolemeu, unde îl vor asista pe învăţatul Euclid în 

rezolvarea problemelor şi vor fi ghidaţi pas cu pas în procesul de învăţare a geometriei. 

Trusa de geometrie virtuală, sintezele, explicaţiile, zecile de teste, jocurile interactive şi 

exemplele grafice reprezintă un mod eficient pentru pregătire a tezelor, concursurilor și 

a examenelor. 

Gazeta Matematică a apărut într-o ediție electronică și conține colecţia integrală 

a revistei din perioada 1895-2009. Acest produs poate fi folosit pentru pregătirile 

suplimentare pe care le fac profesorii cu elevii capabili de performanță. 

  

UnivTest Generator Pro 6.0 (versiunea cea mai nouă este 7.2) este un „creator” 

de teste de evaluare, cu ajutorul căruia, se poate realiza un test în doar câteva minute. 

Datorită uşurinţei în utilizare precum şi funcţiilor avansate pe care le deţine (în urma 

cercetărilor de aproape 10 ani) - editor complex grafic, posibilitate de clonare, alegere și 

modificare itemi, asimilarea culegerilor electronice interactive în mediul de operare 

UnivTest, baza de date a simbolurilor internaţionale utilizate în sistemul educațional, 

prezenta aplicaţie reprezintă o bună alternativă la redactarea de teste. Are dezavantajul 

că are un preț ridicat pentru bugetul școlilor din România. 
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Dacă există conexiune la Internet, un site cu ajutorul căruia se poate preda 

Matematica la cei mici de către învățători este www.adapted.com. Poate fi recomandat 

ca elevii să îl utilizeze în timpul liber. 

 
Un al site util pentru profesorii de Matematică este www.mateinfo.ro 

 

 

Pentru profesorii de Fizică există numeroase resurse web. Pentru predarea Fizicii 

la gimnaziu un entuzist profesor din județul Constanța, Laurențiu Roșu, a creat un set de 

lecții care se găsesc la adresa http://fizicapecalculator.piczo.com/?cr=5 

 

Pentru predarea Astronomiei, ca parte a Fizicii, la cursurile opționale se poate 

folosi site-ul www.nasa.gov, care este o extraordinară resursă de informaţii.  

http://www.adapted.com/
http://www.mateinfo.ro/
http://fizicapecalculator.piczo.com/?cr=5
http://www.nasa.gov/
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Există informaţii pentru elevi, părinţi, profesori sau persoane care sunt interesate 

de domeniul ştiinţei, astronomiei, astrofizicii, explorării spaţiului cosmic, misiunilor 

spaţiale, etc. 

 

Există secțiunea NASA Education, unde informațiile sunt grupate pe grupe de 

vârstă.  

Există materiale și lecții pentru profesori, iar pentru copii există o parte a site-

ului numită NASA KIDS’ CLUB, unde există jocuri on-line cu ajutorul cărora copiii se 

familiarizează cu fenomene ale naturii. Jocurile sunt: What comes next? (Ce urmează?), 

Rocket builder (Constructorul de rachete), Star fall, (Stea căzătoare). 

 

  

Un site util tuturor profesorilor este http://www.didactic.ro/ care este o adevărată 

comunitate on-line a cadrelor didactice, unde putem găsi planificări calendaristice, 

lecții, teste, materiale didactice pentru toate disciplinele. 

Se pot crea platforme e-learning, care sunt medii IT bazate pe web și sunt 

destinate valorificării conținuturilor și serviciilor e-learning. 

Conținuturile e-learning se împart în: 

- conținuturi structurate hypermedia; 

- materiale de studiu (note de curs, caiete de exerciții, manuale, ghiduri, 

multimedia, website-uri, glosare, etc); 

- teste de verificare. 

http://www.didactic.ro/
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Conținutul structurat hipermedia este echivalentul virtual al lecțiilor față-în-față. 

Cu alte cuvinte, reprezintă ghidul de conținut, care explică subiectul principal al lecției. 

El constă dintr-un set mai mare sau mai mic de pagini-video coordinate, în care 

conținutul trebuie inserat (texte, imagini, sunete, animație, filme, etc). 

Materialele de studiu (aprofundat) sunt materialele didactice mai mult sau mai 

puțin tradiționale, și acestea sunt, în general, furnizate pe Internet. Sarcina lor este de a 

lărgi baza cunoștințelor furnizate de conținuturile structurate multimedia, rolul lor fiind 

crucial în asigurarea lărgimii și profunzimii învățării. Conținutul aprofundat este 

furnizat de toate acele conținuturi care se pot utilize off-line, sau, în orice caz, în afara 

platformei e-learning. Ca urmare, oricine învață cu ajutorul lor își schimbă total 

domeniul de valorificare, pentru a accesa conținuturi tradiționale – este cazul 

manualelor, ghidurilor, bibliografiilor, glosarelor etc. – sau conținuturi avansate – 

produse multimedia, web-site-uri, glosare, etc. 

Testele de verificare, cu întreaga lor tipologie, pot fi și ele administrate on-line și 

implementate în context e-learning. 

Universitatea Politehnică București are o astfel de platformă de instruire on-line, 

chiar dacă ea nu este funcțională pentru toate facultățile. Pe o astfel de platformă 

profesorii își pot încărca cursurile, pot încărca teste, pot comunica sincron și asincron cu 

studenții. 

Moodle (abrevierea de la englezescul Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment) este un software liber și Open source de învățare, cunoscut de 

asemenea și ca un Sistem de Management al Cursului, Sistem de Management al 

Învățării sau ca un Spațiu de Învățare Virtual. Din octombrie 2010 are o bază de 49.953 

utilizatori înregistrați și site-uri verificate și servește 37 de milioane de utilizatori în 3,7 

milioane de cursuri. 

Se pot clasifica modalitățile e-learning astfel: 

Modalități 

e-learning 

Descriere 

e-learning 

neasistat 

Este cea mai veche modalitate e-learning. Se bazează pe materiale 

educaționale care se folosesc independent, verificările fiind 

autonome. Este modalitatea aplicată „autoinstrucției”. 

e-learning 

asistat 

Această modalitate presupune prezența operatorilor externi (e-

profesori), care îi ajută pe e-cursanți în procesul de predare-învățare 

la distanță. 

c-learning (e-

learning 

cooperativ) 

Este o extensie a e-learning-ului asistat, care este integrat cu clase 

virtuale, teleconferințe, grupuri, conversații, forumuri. C-learning-ul 

face posibilă educația bazată pe „didactica activă”. 

info-learning 

(învățare 

informală) 

Este o modalitate situată între e-learning și managementul 

cunoștințelor. În practică info-learning valorifică principiul conform 

căruia, prin informații, este posibil, oricum, să transferi cunoștințe, și 

ca atare, să determini procese de învățare. Are și criterii specifice de 

producție, colectare și transfer al informațiilor cu scop educativ, și nu 

este doar o simplă furnizare de informații gratuite pentru e-cursanți. 

m-learning Este o formă relativ nouă de e-learning, bazată pe tehnologiile mobile 

(în special palmtop) pentru livrarea și valorificarea acțiunilor e-

learning. M-learning-ul este o metodologie e-learning bazată pe 
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transferul de conținuturi structurate utilizate pe palmtop-uri și 

telefoane mobile de ultimă generație. M-learning-ul este, adesea, 

integrată cu info-learning. 

b-learning Este considerată ca cea mai eficientă formă de e-learning pentru 

majoritatea contextelor educaționale și de formare profesională și 

majoritatea mediilor educaționale. Aceasta presupune alternarea unui 

sistem bine-integrat de predare-învățare în prezență cu oportunități de 

predare-învățare la distanță. 

În concluzie, integrarea tehnologiei în educaţie cere ca profesorul să-şi schimbe 

abordarea predării şi modul de interacţiune cu elevii. Într-un mediu educativ sănătos, 

tehnologia îi poate ajuta pe elevi să devină utilizatori avizaţi de informaţie, capabili să 

caute informaţia, s-o analizeze, s-o evalueze şi s-o recepteze. 
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ÎNVĂȚAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR 

Profesor Popa Mirela 

Colegiul „Spiru Haret”, Ploieşti, Prahova 

Învățarea asistată de calculator este un domeniu al informaticii aflat în plină 

dezvoltare. Procesul de instruire presupune existenţa celor două elemente principale: 

instructorul, care este posesorul unui sistem de cunoştinţe pe care trebuie să le prezinte 

într-un mod care să permită înţelegerea şi asimilarea de către destinatarii acestora 

(cursanţii), şi elevii (sau cursanţii), care trebuie să înţeleagă informaţiile primite şi să le 

folosească la rezolvarea problemelor de evaluare a cunoştinţelor acumulate. 

Forma clasică de instruire este un proces faţă-în-faţă care presupune coexistenţa 

în spaţiu a instructorului şi a cursanților la un anumit moment de timp. În acest tip de 

proces de instruire, instructorul utilizează, pentru a-şi transmite cunoştinţele, 

comunicarea orală şi scrisă, precum şi o serie de materiale didactice cum sunt: desene, 

hărţi, fotografii, grafice, machete, mulaje etc. Folosirea materialelor didactice este o 

necesitate pentru a permite înţelegerea materiei predate de către instructor deoarece 

multe cunoştinţe specifice unor domenii diverse nu pot fi prezentate şi înţelese doar prin 

cuvinte, iar alte cunoştinţe pot fii interpretate şi înţelese mai uşor dacă sunt prezentate 

într-o formă grafică. 

În procesul de instruire se remarcă două etape distincte, una - cea de prezentare a 

cunoştinţelor noi de către instructor, iar a doua - de fixare şi înţelegere deplină a 

acestora prin intermediul exerciţiilor şi al aplicaţiilor practice executate de către elev 

sub supravegherea şi îndrumarea instructorului. În cazul domeniilor de cunoaştere 

puternic formalizate prima etapă de instruire devine practic o activitate de rutină, în care 

instructorul repetă periodic aceleaşi informaţii. Apare astfel riscul instalării unor 

stereotipii în modul de prezentare al instructorului şi o îngreunare a procesului de 

înţelegere de către cursanţi a cunoştinţelor noi. Totodată, modul de lucru faţă-în-faţă nu 

permite reluarea integrală a unei lecţii pe care elevul nu a înţeles-o (sau de la care a 

lipsit) ci doar a eventualelor notiţe sau prin consultarea bibliografiei recomandate. 

Utilizarea calculatorului în procesul de instruire aduce următoarele avantaje: 

1. Determină o educaţie specifică profilului intelectual al elevului. Pune elevul în 

situaţii de interacţiune şi comunicare rapidă, realizate într-un mediu care permite o 

difuzare masivă a conţinuturilor şi o flexibilitate a timpului prin îmbinarea mijloacelor 

de comunicare sincrone cu cele asincrone. 

2. Interactivitatea este generalizată, oferind celui care învață un feedback 

permanent, deoarece se produc efecte vizibile şi imediate pe ecranul calculatorului. 

3. Presupune o cercetare a elevului supravegheată şi îndrumată de profesor, care 

îl ajută în realizarea operaţiilor tehnice, a celor de documentare, în identificarea 

legăturilor între informaţii, conducându-l către o nouă cunoaştere.  

4. Învăţarea cu ajutorul calculatorului permite instrumentarea de situaţii şi 

contexte favorabile realizării de formalizări abstracte ale achiziţiilor elevilor şi 

încurajează personalizarea actului educaţional prin oferirea unei libertăţi de acţiune. 

Principiile specifice învățării asistate de calculator sunt următoarele: 

a) Principiul divizării materiei de studiu în „paşi” (secvenţe) informaţionali şi 

acţionali relativ mici, pentru a uşura succesul învăţării individuale; în procesul 

parcurgerii şi însuşirii materiei se folosesc şi „paşi” informaţionali mai mari, mai ales la 

recapitularea materiei studiate, spre a evita fragmentarea exagerată a conţinutului şi a 

asigura ansambluri (sisteme) de informaţii unitare mai mari; 
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b) Principiul participării şi învăţării active; principiul îl determină pe fiecare elev 

(cursant) să recepteze şi să înţeleagă materia parcursă şi să participe la darea de 

răspunsuri la întrebări şi la rezolvarea de exerciţii (probleme) în cadrul fiecărei teme 

studiate, altfel nu poate continua studiul; 

c) Principiul repetării integrate şi întăririi imediate a cunoştinţelor; principiul 

determină repetarea materiei anterioare şi fixarea (stocarea) materiei noi, ca urmare a 

programării în cadrul fiecărei teme noi a unor întrebări şi exerciţii de rezolvat, care 

cuprind informaţii din temele anterioare ca şi din tema nouă studiată, rezolvare care 

permite continuarea studierii unei alte teme noi; 

d) Principiul respectării ritmului individual de învăţare; principiul nu delimitează 

timpul de studiu al unei teme noi, elevul (cursantul) având posibilitatea să reia studiul 

până reuşeşte să recepteze, să înţeleagă şi să aplice cunoştinţele noi în corelaţie cu cele 

anterioare; principiul stimulează, de asemenea, abordarea unor programe de studiu 

adaptive (pentru începători, pentru nivel mediu şi pentru avansaţi), elevul (cursantul) 

având posibilitatea să studieze după programa căreia îi fac faţă ritmul şi posibilităţile lui 

individuale; 

e) Principiul asigurării progresului gradat al performanţelor în pregătire şi al 

înlăturării treptate a “punctelor de sprijin”. Principiul prevede introducerea gradată, 

progresivă a complexităţii şi dificultăţilor materiei de studiu. 

f) Principiul conexiunii inverse (feedback-ului). 

Învățarea asistată de calculator utilizează următoarele tipuri de programare: 

a) liniară; denumită şi cu răspunsuri construite, împarte materia de studiu „în 

paşi” (secvenţe) informaţionali relativ mici folosind un proces de studiu cu buclă de 

reglare; 

b) ramificată, denumită şi cu răspunsuri la alegere, care divide materia de studiu 

în secvenţe de studiu mai mari. Acest tip de programare se foloseşte în liceu şi în 

învăţământul superior deoarece uşurează sinteza cunoştinţelor. 

c) combinată. Acest tip de programare foloseşte îmbinat tipul de programare 

liniară cu tipul de programare ramificată. 

Sunt necesare noi metode şi tehnici formale pentru prezentarea cunoştinţelor şi 

evaluarea rezultatelor procesului de învățare asistată de calculator. Un sistem de 

învățare asistată de calculator trebuie să aibă ca scop principal convergenţa următoarelor 

activităţi: stabilirea obiectivelor, învățarea și evaluarea. 

În funcție de scopul și finalitatea procesului de instruire, procesul de învățare 

asistată de calculator cunoaşte mai multe aspecte. Se pot distinge variantele următoare: 

 Instruirea Asistată de Calculator – care utilizează calculatorul ca mijloc 

independent de predare pentru a prezenta lecţii individuale; 

 Instruirea Condusă de Calculator – utilizează calculatorul pentru organizarea 

procesului de instruire şi evidenţierea înregistrărilor şi a nivelului de progres atins; 

 Instruirea Mediată de Calculator – descrie acele aplicaţii ce implică 

utilizarea calculatorului la livrarea materialelor de instruire. Ca exemplu pot fi date: 

poşta electronică, faxul, conferinţele computerizate în timp real şi aplicaţiile World-

Wide Web (WWW). 

Aplicaţiile curente includ combinaţii ale celor trei aspecte prezentate mai sus. În 

general, aplicaţiile de instruire asistată de calculator se pot clasifica în următoarele 

categorii: 

a) mediu de instruire, legat de o anumită instituţie de învăţământ şi de o 

anumită localizare geografică; 
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b) material de instruire individuală independentă, inclus într-un sistem 

organizat de instruire, de regulă de genul instruire la distanţă; 

c) material de instruire independentă, neinclus într-un sistem organizat de 

instruire, din care menţionăm: enciclopedii, cărţi electronice etc. 

Este nevoie de o proiectare riguroasă a procesului de instruire pentru a realiza 

proiectarea unei aplicaţii de tipul Învățare Asistată de Calculator.  

Procesul de proiectare presupune parcurgerea următoarelor etape : 

a) identificarea cunoştinţelor care trebuiesc predate, în funcţie de scopul 

final al procesului de instruire şi de nivelul de pregătire minim pe care trebuie să îl 

atingă cursantul; 

b) stabilirea obiectivelor finale care trebuiesc îndeplinite în procesul de 

instruire, obiective care descriu performanţele finale ale cursanţilor. Conţinutul 

obiectivelor va include condiţii speciale pentru evaluarea performanţelor, o descriere a 

comportamentului sistemului şi criteriile după care vor fi evaluate performanţele 

cursanţilor. 

c) organizarea conţinutului şi a secvenţelor de predare într-un mod care să 

permită atingerea obiectivelor; 

d) alegerea metodelor, a explicaţiilor, demonstraţiilor, elementelor practice 

şi a concluziilor folosite în procesul de instruire; 

e) stabilirea conţinutului testelor de evaluare a cunoştinţelor  însuşite. 

Observăm că proiectarea unui proces de instruire necesită stabilirea unor 

obiective clare, care pot fi descrise prin: 

a) un comportament final al cursantului – adică ceea ce cursantul va fi 

capabil să facă pentru a demonstra că a atins obiectivele stabilite, altfel spus, 

comportamentul cursantului care să demonstreze că şi-a însuşit cunoştinţele; 

b) condiţiile în care cursantul va fi pus să îşi demonstreze comportamentul 

final. Aceasta constă, de regulă, într-o descriere a condiţiilor de testare. Aici se pot 

include sursele ajutătoare permise, restricţii de timp, număr limită de cuvinte, acurateţe 

şi cum trebuie să fie prezentate informaţiile; 

c) standarde de performanţă – criteriile pentru evaluarea comportamentului 

final şi stabilitatea performanţelor (timpul cât performanţele obținute se menţin efectiv). 

Este important în proiectarea procesului de învățare să se realizeze descrierea 

unor obiective ale instruirii cât mai bune, adică obiective care sunt flexibile, vizibile şi 

dirijează continuu procesul pentru a ajuta la înţelegerea dacă: 

 ceea ce cursanţii învaţă reprezintă performanţele lumii reale; 

 testele sunt corecte, repetabile şi valide; 

 conţinutul cursului este corect, conţine cunoştinţele esenţiale şi 

actualizate din domeniul respectiv; 

 sunt folosite cele mai bune metode de instruire. 

Obiectivele procesului de instruire sunt considerate bune atunci când: 

 se apropie de necesităţile de instruire ale cursanţilor; 

 sunt în legătură cu necesităţile reale ale societăţii şi ale planurilor totale 

ale instituţiei de formare; 

 sunt în concordanţă cu cerinţele particulare ale instituţiei, disciplinei, 

departamentului şi/sau cu cerinţele personale ale cursanţilor; 

 sunt cea mai bună reprezentare posibilă a cerinţelor reale date prin 

restricţii în cuprinsul cursului; 

 sunt clare şi uşor de folosit; 
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 sunt o descriere completă a condiţiilor, comportamentului şi a criteriilor 

sau limitelor minime de acceptare a performanţelor. 

Folosirea calculatorului în procesul de instruire a condus la apariţia unor 

ansambluri de programe cunoscute ca Sisteme de Învățare Asistată de Calculator. 

Un Sisteme de Învățare Asistată de Calculator (SIAC) este în general perceput 

ca un mediu complex, integrat (hardware–software), destinat interacţiunii dintre 

posesorii unui sistem de cunoştinţe (instructorul) şi destinatarii acestuia (cursantul), în 

vederea asimilării active de informaţie, însoţită de achiziţionarea de noi abilităţi şi 

deprinderi. Printre primele sisteme de acest tip, dezvoltate în perioada 1965-1980, au 

fost sistemele americane SOCRATES şi PLATO. Dezvoltarea accelerată pe care 

industria calculatoarelor a cunoscut-o în ultimii 25 de ani a avut drept efect principal 

apariţia unor echipamente de lucru (hardware) cu viteze de lucru excepţionale şi 

performanţe tehnice ridicate, precum şi a unor pachete de programe care pot face faţă 

celor mai exigente cerinţe.  

În fapt, un Sistem de Învățare Asistată de Calculator reprezintă un sistem 

specific de dirijare a activităţii de cunoaştere a subiectului, de orientare a procesului de 

achiziţie de cunoştinţe în conformitate cu o schemă dată. O asemenea schemă se poate 

concretiza în următoarele etape succesive: 

 stabilirea nivelului iniţial al cunoştinţelor cursantului; 

 achiziţia, asimilarea şi consolidarea cunoştinţelor; 

 contactul prealabil al cursantului cu domeniul particular şi cu planul general 

al activităţii de instruire; 

 generalizarea cunoştinţelor dobândite; 

 determinarea nivelului calitativ curent al cunoştinţelor şi elaborarea deciziei 

în legătură cu direcţiile ulterioare ale instruirii. 

În prezent, în învățământul liceal se folosește cu mult succes Sistemul 

Educațional Informatizat (SEI). 

Sistemul Educaţional Informatizat (SEI) este un program complex , al cărui 

obiectiv de bază îl reprezintă susţinerea procesului de predare-învăţare în învăţământul 

preuniversitar cu tehnologii de ultimă oră. SEI a fost proiectat ca o soluţie integrată la 

nivel naţional compusă dintr-o reţea de soluţii locale şi regionale. Fiecare laborator 

informatizat instalat în şcoli este o soluţie integrată în sine, gata de folosit de către 

profesori şi elevi. Programul SEI urmăreşte să asigure accesul tuturor participanţilor la 

sistemul educaţional la tehnologia informaţiei (computere şi Internet). Unul dintre 

beneficiile majore previzionate ale acestui program este asigurarea unui nivel optim de 

cunoştinţe IT pentru fiecare absolvent de liceu. Prin SEI, se doreşte încurajarea 

învăţământului inovativ şi stimularea creativităţii profesorilor şi elevilor, oferind un 

cadru general favorabil pentru dezvoltarea proiectelor şi participarea beneficiarilor 

sistemului educaţional la dezvoltarea societăţii informaţionale. SEI contribuie la 

modificarea programei şcolare prin integrarea noilor metode de predare-învăţare. 

Programul SEI pune la dispoziţia beneficiarilor noi instrumente didactice pentru 

utilizarea în şcoli, crescând astfel calitatea procesului educaţional. Oferă un substitut 

pentru instrumentele sau experimentele de laborator costisitoare sau periculoase pentru 

cei care le manevrează. Prin programul SEI, administraţia locală, regională şi centrală 

beneficiază de un important sprijin în privinţa formelor de raportare statistică. 

Laboratorul informatizat se compune din 25 de staţii de lucru, un server, un scanner, 

echipamente pentru conectarea în reţea şi la Internet. 
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AEL este un LCMS (Learning and Content Management System) dezvoltat de 

compania SIVECO Romania SA şi destinat utilizării de către profesori/tutori, studenţi, 

producători de conţinut educaţional, personal administrativ şi alţi participanţi la actul 

educaţional. AEL este coloana vertebrală a programului SEI, oferind suport pentru 

predare/învăţare, evaluare şi notare, administrarea, proiectarea şi monitorizarea 

conţinutului. De asemenea, asigură mijloacele necesare comunicării şi sincronizării între 

centrele locale şi regionale din cadrul programului SEI. AEL permite vizualizarea şi 

administrarea unor tipuri vaste de conţinut educaţional, precum: materiale interactive, 

tutoriale, exerciţii, simulări, jocuri educative. Biblioteca de materiale educaţionale 

acţionează ca un gestionar de materiale: este adaptabilă, configurabilă, indexabilă şi 

permite o căutare facilă. Conţinutul poate fi structurat şi adaptat în funcţie de nevoile 

profesorilor şi îmbogăţit cu informaţii legate de curriculă, cuvinte cheie, versiune, autor, 

etc. Drepturile de acces pentru fiecare utilizator/grup de utilizatori pot fi adaptate şi 

aplicate oricărui segment al bibliotecii de materiale educaţionale. Baza de cunoştinţe 

oferă funcţii de căutare ierarhică, filtrată, sau după cuvinte cheie. AEL este optimizat 

pentru învăţare sincronă, profesorul controlând în întregime lecţia, creând, coordonând 

şi monitorizând procesul educaţional  

AEL oferă de asemenea facilităţi pentru învăţarea asincronă (în ritmul fiecărui 

cursant), proiecte în colaborare şi învăţare la distanţă. Testele sunt integrate cu fişele de 

studiu ale elevilor, sistemul păstrând evidenţa evoluţiei fiecărui elev. Proiectul este 

considerat un succes, numeroase școli manifestându-și interesul pentru program. 

Un alt program folosit la noi în țară este Intel Teach, destinat de această dată 

profesorilor. 

Intel Teach este un program Intel (lansat în 2000) ce propune integrarea noilor 

tehnologii în educaţie. Până în prezent, prin programul Intel Teach au fost instruiţi mai 

mult de 5 milioane de profesori în aproximativ 45 de ţări. 

Scopul proiectului de formare continuă „Modalităţi de consolidare a carierei în 

societatea bazată pe cunoaştere în regiunea B-IF” urmăreşte dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea programelor de formare iniţială şi continuă a personalului didactic. 

Proiectul se centrează pe ideea de a ajuta deopotrivă profesorii experimentaţi şi studenţii 

– viitori profesori - să integreze noua tehnologie în procesul de educaţie, pentru a 

dezvolta competenţele de gândire şi învăţare ale elevilor. Profesorii participanţi 

dobândesc la absolvirea programului de formare continuă noi informaţii şi resurse 

pentru a promova folosirea eficientă a tehnologiei la clasă.  

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de formarea cadrelor didactice 

din grupul ţintă pe baza cursului „Instruirea în societatea cunoaşterii". Programul 

urmăreşte instruirea cadrelor didactice, în vederea optimizării procesului de predare-

învăţare, eficientizării procesului educaţional şi integrării resurselor IT&C la clasă prin 

abordări bazate pe proiecte. Cursul le oferă profesorilor şansa de a-şi dezvolta noi 

competenţe şi le propune o abordare modernă a modului în care pot să îi sprijine pe 

elevi în vederea obţinerii abilităţilor necesare pentru societatea cunoaşterii. 

Obiectivele educaţionale ale programului sunt următoarele: 

 Îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, formatorilor şi a altor 

categorii de personal din educaţie precum şi formarea profesională, inclusiv dezvoltarea 

de oportunităţi de carieră. 

 Corelarea educaţiei şi a învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi 

asigurarea de oportunităţi pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă şi 

flexibilă. 
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 Folosirea tehnologiei pentru a dezvolta competenţe necesare elevilor în 

secolul XXI. 

 Identificarea căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia 

pentru a stimula procesul de învăţare prin cercetare, comunicare şi dezvoltarea 

capacităţilor de colaborare şi interpersonale. 

 Încurajarea utilizării strategiei de instruire diferenţiată. 

 Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor. 

 Dezvoltarea gândirii critice şi a gândirii sistemice pentru rezolvarea de 

probleme. 

 Asumarea responsabilităţii sociale. 

Și acest program este considerat un succes, mulți profesori folosind eficient 

tehnologia la clasă după absolvirea cursului. 

Pe lângă valențele evident informative și formative ale utilizării tehnologiei, nu 

trebuie să neglijăm un aspect considerat important, cel puțin în concepțiile pedagogice 

internaționale, și anume cel al atractivității. Mijloacele informatice moderne sporesc 

semnificativ atractivitatea procesului educațional.  

Se cunoaște faptul că există şi o limitare principială a posibilităților de utilizare 

TIC ce nu poate fi depăşită decât prin menținerea unui rol important al profesorului în 

achiziția, prelucrarea şi utilizarea informațiilor, în acțiunea de formare a deprinderilor şi 

abilităților practice. De aceea interesul acordat dezvoltării competenței tehnologice 

depășește etapa instruirii inițiale în profesie și se inserează pe parcursul întregii cariere 

didactice, necesitând o redefinire continuă a obiectivelor formării. 
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BILANŢURI ENERGETICE ALE 

ORGANISMELOR.TERMOREGLAREA ORGANISMULUI UMAN 

Prof. Marilena Colţ, Prof. Nicoleta Pîrvu,  
Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”, Colegiul Tehnic „Spiru Haret”, Ploieşti 

„Omul este cel mai mare eveniment teluric şi biologic al planetei noastre” 

Termodinamica este, nu numai un important capitol al fizicii, dar şi sursa a 

numeroase informaţii importante despre sistemele biologice. Orice funcţie a 

organismului uman se îndeplineşte prin consumarea unei cantităţi de energie. Această 

energie este luată de organism din mediul înconjurator sub formă de energie care se 

găseşte acumulată în substanţele alimentare. Pentru eliberarea energiei din acestea au 

loc numeroase reacţii chimice din care rezultă şi unele substanţe, pe care organismul le 

elimină în mediu. Energia intrată în organism nu se pierde, ci se transformă şi se 

întoarce în mediu sub altă formă. 

STAREA UNUI SISTEM TERMODINAMIC ŞI MĂRIMILE SPECIFICE 

Diferitele activităţi ale organismelor vii reprezintă, din punct de vedere fizic, o 

suită de transformări de energie, cu mult mai complexe decât orice proces ce are loc 

în maşinile create de om, dar guvernate, ca şi acestea, de legile fizice ale conversiei unei 

forme de energie în alta. 

Un sistem termodinamic reprezintă un ansamblu de corpuri de dimensiuni 

macroscopice, cu volum determinat, constituit din molecule şi atomi, care se găsesc 

într-o mişcare continuă şi dezordonată care interacţionează cu mediul exterior ca un 

întreg. Comportarea sistemului este determinată de proprietăţile interne şi interacţiunea 

sa cu exteriorul. 

Omul nu este un sistem termodinamic perfect. Ca urmare, ceea ce intră în 

organism şi ceea ce iese din organism se desfăşoară între nişte limite denumite 

„fiziologice”. Interacţiunea între sistemele reale (neizolate) duce la modificarea 

mărimilor de mai sus. 

Ansamblul proprietăţilor sistemului la un moment dat poartă denumirea de stare. 

Mărimile ce caracterizează complet starea sistemului termodinamic se numesc 

parametri de stare (p, V, T), ce nu sunt variabile independente, ci sunt legate prin 

ecuaţia de stare: f ( p,V,T ) = 0 

Mărimile care sunt univoc determinate de parametrii de stare, în termodinamică 

se numesc funcţii de stare. Cea mai importantă funcţie de stare este energia internă U a 

sistemului. 

Din punctul de vedere al relaţiilor cu mediul extern , sistemele sunt de trei tipuri: 

a) sisteme izolate (nu schimbă cu exteriorul nici substanţă , nici energie) ; 

b) sisteme închise (schimbă cu exteriorul numai energie , dar nu şi substanţă) ; 

c) sisteme deschise (schimbă cu exteriorul atât substanţă cât şi energie). 

Se impune precizarea că toate organismele vii sunt, din punct de vedere 

termodinamic , sisteme deschise. 

În multe situaţii, o parte dintre parametrii utilizaţi pentru descrierea stării 

sistemului nu sunt independenţi şi de aceea este necesară fixarea unui număr minim de 

parametri pentru descrierea stării. 

 După modul în care aceştia sunt influenţaţi de cantitatea de substanţă, 

parametrii care nu depind de cantitatea de substanţă din sistem se numesc intensivi 

(temperatura, presiunea, permeabilitatea). 
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 În cazul în care valoarea parametrilor este determinată de cantitatea de 

substanţă, avem de-a face cu parametrii extensivi: (volumul, sarcina electrică, etc.). 

După tipul mărimii fizice caracterizate, parametrii se împart în: 

 parametrii mecanici: volumul, presiunea, forţa, etc. 

 parametrii termodinamici: temperatura, energia internă, entropia, etc. 

Parametrii mecanici sunt împărţiţi în parametrii de forţă şi parametrii de poziţie, 

în aşa fel încât dimensiunea fizică a expresiei diferenţiale dL = Σ Ai dai (unde Ai sunt 

parametrii de forţă, iar ai sunt parametrii de poziţie), să fie aceea de lucru mecanic.  

Prin convenţie, lucrul mecanic este pozitiv dacă sistemul primeşte lucru mecanic 

şi negativ dacă sistemul efectuează lucru mecanic. 

Fie un fluid închis într-un recipient de formă cilindrică, prevăzut cu un piston. 

Forţa care acţionează asupra pistonului are direcţia normalei la suprafaţă şi determină o 

presiune:p = F/S 

Lucrul mecanic elementar efectuat prin deplasarea pistonului cu dx este: 

dL = F ⋅ dx = p ⋅ S ⋅ dx = p ⋅dV , 

(dV reprezintă elementul de volum). 

PROCESE TERMODINAMICE 

La trecerea unui sistem termodinamic dintr-o stare de echilibru în altă stare de 

echilibru parametrii de stare variază în timp; spunem că are loc un proces. Datorită 

faptului că această variaţie poate avea loc în multe moduri, este necesară o clasificare a 

proceselor. 

După mărimea variaţiei parametrilor, procesele se împart în: 

 procese diferenţiale: sunt acele procese în care variaţiile parametrilor 

sunt foarte mici (infinitezimale), putând fi exprimate sub forma unor diferenţiale (dai, 

dAi) 

 procese finite: sunt acele procese în care parametrii variază semnificativ, 

notaţiile corespunzătoare fiind Δai sau ΔAi. 

După natura stărilor intermediare, procesele se clasifică în: 

 procese cvasistatice: sunt acele procese în care parametrii variază atât de 

lent încât orice stare intermediară poate fi considerată drept stare de echilibru 

 procese necvasistatice: sunt acele procese în care variaţia parametrilor se 

face rapid. 

După sensul în care se pot desfăşura procesele, se pot deosebi: 

 procese reversibile: procesele în care toate stările intermediare sunt stări 

de echilibru, iar prin inversarea sensului de variaţie al parametrilor se poate ajunge din 

starea finală în starea iniţială, trecându-se prin aceleaşi stări intermediare ca şi la 

transformarea directă. 

 procese ireversibile: procesele în care sistemul nu mai poate reveni în 

starea iniţială trecând prin aceleaşi stări intermediare. 

LEGEA CONSERVĂRII ENERGIEI. PRIMUL PRINCIPIU AL 

TERMODINAMICII 

Toate acţiunile pe care le poate efectua un sistem (deplasări mecanice, producere 

de căldură, generare de curenţi electrici, etc.) ca şi toate transformările pe care le poate 

suferi, reprezintă diferite forme ale variaţiei unui parametru ce caracterizează fiecare 

stare a sistemului: energia sa internă U. La scară atomo-moleculară, energia internă a 

unui sistem reprezintă suma energiilor de mişcare a moleculelor, a energiilor de 
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interacţiune dintre molecule , precum şi a energiilor intramoleculare şi intraatomice ale 

tuturor atomilor şi moleculelor ce constituie acel sistem. 

Energia internă a sistemelor neizolate (organismele vii) variază, la trecerea dintr-

o stare în alta, cu o cantitate dU egală cu suma algebrică a schimburilor de căldură dQ , 

de lucru mecanic dLm , de energie electrică dLe , de energie chimică dLch , etc. : 

dU = ±dQ ± dLm ± dLe ± dLch ± ... 

Relaţia reprezintă o formulare generală a principiului I al termodinamicii, 

din care derivă toate ecuaţiile ce descriu bilanţurile energetice ale diferitelor sisteme, în 

particular ale organismelor. 

Energia internă fiind un parametru intern va depinde de temperatură şi de 

parametrii externi astfel încât se poate scrie:U =U (T, Ai ) 

Organismele vii sunt sisteme a căror energie internă poate creşte sau poate 

scădea în funcţie de diferite condiţii (vârstă, stare fiziologică, etc.). Pentru aplicarea 

corectă a principiului I al termodinamicii, în cazul organismelor trebuie să se ţină seama 

de aspectul fundamental că acestea sunt sisteme deschise, care primesc şi degajă în 

exterior energie, astfel încât problema conservării energiei se pune numai pentru 

sistemul închis format din organismul studiat împreună cu mediul înconjurător. 

APLICAŢIE - METABOLISMUL ENERGETIC. BILANŢURILE 

ENERGETICE  

Metabolismul (metabolein = a se schimba) este funcţia fundamentală a vieţii, 

iar încetarea lui determină moartea organismului. El reprezintă schimbul permanent de 

substanţe şi energie între organism şi mediu. 

Metabolismul energetic reprezintă totalitatea câştigurilor şi pierderilor de 

energie care se produc între corp şi mediul ambiant. Trebuie să luăm în considerare 4 

feluri de energie: chimică, electrică, mecanică şi termică; principiile care reglează 

corelaţiile lor sunt identice cu cele ale termodinamicii sistemelor fără viaţă. Celulele 

animale utilizează pentru activitate energia dintr-o singură sursă, şi anume reacţiile 

chimice .O parte din energia realizată poate fi de natură mecanică, electrică sau chimică, 

adică de sinteză, iar o parte este întotdeauna sub formă de căldură. Deoarece corpul nu 

este o maşină termică, celulele neutilizând energia termică, relaţia dintre cantitatea de 

energie eliberată şi cantitatea de căldură produsă reprezintă o măsură a eficienţei 

sistemului. 

Necesarul de energie al unui organism se exprimă în calorii. 

Toate activităţile organismului reclamă cheltuieli energetice. Pentru o activitate 

lejeră , un adult trebuie să găsească în alimentaţia sa zilnică în jur de 2500 de calorii. 

Aportul insuficient al alimentelor în elementele nutritive , sau excesele alimentare sunt 

dăunatoare şi pot provoca tulburări de sănătate. Deşi corpul nu este o maşină termică şi 

nu arde substanţele nutritive la o flacără, cantitatea de energie eliberată sub formă de 

căldură, în procesul arderii în corp, este identică cu cantitatea de energie eliberată când 

materialul este oxidat prin ardere. 

Prima lege a termodinamicii, care descrie constanţa cantităţii totale de energie 

dintr-un sistem sugerează că între cele patru variabile ale metabolismului energetic 

trebuie să existe o relaţie simplă: 

Ingerarea de alimente = pierdere de căldură + lucru mecanic + depozitare de 

energie 
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Dacă ingestia de hrană depăşeşte pierderea de căldură şi lucrul mecanic, energia 

suplimentară este depozitată în corp; energia se pierde din depozitele energetice dacă 

ingestia de hrană este mai mică decât pierderea de căldură + lucrul mecanic. 

APLICAŢIE - TERMOREGLAREA ORGANISMULUI UMAN 

Metabolismul oferă organismului o cantitate de energie care să compenseze 

pierderile şi care să asigure buna funcţionare a acestuia. Un simplu bilanţ energetic nu 

poate însă explica modul în care temperatura organismului rămâne aproape constantă în 

condiţii foarte diferite de efort fizic sau de temperaturi exterioare şi de aceea trebuie 

luate în considerare şi mecanismele proprii de termoreglare. 

Schimburile de căldură ale organismului se fac la două niveluri : 

 la nivel intern, între ţesuturile mai profunde şi cele apropiate de 

suprafaţă, prin conducţie în interiorul ţesuturilor şi prin convecţie datorită sângelui ; 

 la nivel extern, între ţesuturile periferice şi mediul exterior, în principal 

prin convecţie şi prin radiaţie. 

Din punct de vedere termic, iată care sunt limitele de funcţionare ale 

organismului uman : 

43,3 °C - temperatura limită de desfăşurare a proceselor biologice; 

41,1 °C – convulsii; 

36 – 37 °C - temperatura normal; 

31 °C - pierderea cunoştinţei; 

21 – 28 °C - risc de fibrilaţii cardiace mortale; 

18 °C - oprirea completă a circulaţiei sanguine . 

La temperaturi ridicate, procesele biologice sunt limitate de distrugerea prin 

descompunere a enzimelor. Din fericire, răcirea corpului nu are un efect similar, 

procesele biologice fiind însă mult încetinite. Acest fenomen este folosit în unele cazuri 

în chirurgia cardiacă, în scopul protejării inimii în perioada în care aceasta nu este 

alimentată cu sânge. Dacă temperatura normală a corpului este de ordinul a 36 – 37 °C, 

în condiţii de efort fizic intens aceasta poate atinge chiar 40°C. De asemenea, 

temperatura mai poate fi modificată şi în urma activităţilor hormonale. 

Adaptarea la temperaturi ridicate se face în primul rând prin creşterea 

cantităţii de apă eliminate prin transpiraţie. Dacă în condiţii normale, cantitatea de apă 

eliminată de organism prin transpiraţie sau respiraţie este de aproximativ 0,6 l pe zi, în 

condiţii de efort şi de temperaturi exterioare ridicate cantitatea de apă eliminată variază 

între 5 şi 10 l pe zi. 

În schimb, în cazul temperaturilor scăzute, mecanismul de termoreglare este 

bazat pe creşterea grosimii învelişului exterior şi prin o creştere a cantităţii de energie 

produsă de către corp. Îngroşarea învelişului exterior se face prin blocarea circulaţiei 

periferice. În acest mod, sângele nu mai realizează un transfer de căldură prin convecţie 

între interior şi periferie, micşorând pierderile de căldură. Efectul negativ al acestui 

mecanism este expunerea extremităţilor la degerături, în cazul în care temperaturile sunt 

foarte reduse. O reacţie având acelaşi efect, de creştere a volumului stratului exterior de 

protecţie este şi cea cunoscută sub numele de „pielea găinii”. Creşterea cantităţii de 

energie produsă de organism se realizează în principal prin mişcare fizică, realizată 

conştient (omul simte nevoia să se mişte, să facă exerciţii de încălzire) sau inconştient 

(tremuratul). 

PRINCIPIUL AL DOILEA AL TERMODINAMICII. ENTROPIA ŞI 

ORGANISMUL VIU 
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Una din preocupările importante ale omenirii din toate timpurile a fost aceea de 

a obţine energie mecanică ieftină şi cu un efort minim. Astfel, au fost căutate maşini 

capabile să producă lucru mecanic fără a consuma o altă formă de energie. Existenţa 

unui asemenea dispozitiv, cunoscut sub numele de „perpetuum mobile de speţa I” este 

însă infirmată de către primul principiu al termodinamicii. 

Plecându-se de la observaţia că lucrul mecanic poate fi integral transformat în 

căldură, s-a încercat punerea în evidenţă a fenomenului invers, adică a realizării unei 

maşini care să transforme integral căldura în lucru mecanic, maşină care ar purta numele 

de „perpetuum mobile de speţa a II-a”. 

Principiul al doilea al termodinamicii este însă acela care infirmă şi existenţa 

unui asemenea dispozitiv. 

O primă formă a acestui principiu a fost dată la începutul secolului al XIX-lea 

de către Carnot, sub forma a două teoreme: 

 teorema I: randamentul unei maşini termice depinde numai de 

temperaturile izvorului cald şi izvorului rece şi nu depinde de natura maşinii ; 

 teorema II: randamentul unei maşini termice care funcţionează ireversibil 

este întotdeauna mai mic decât randamentul unei maşini termice care funcţionează 

reversibil între aceleaşi limite de temperatură. 

Prin izvor de căldură se înţelege în general un termostat, un sistem fizic capabil 

să absoarbă sau să cedeze orice cantitate de căldură fără a-şi modifica temperatura. 

Enunţurile cele mai cunoscute ale acestui principiu au fost date mai târziu de 

către : 

 Clausius: „este imposibilă o transformare care să aibă drept rezultat 

trecerea de la sine a căldurii de la un corp cu temperatura dată la un corp cu temperatura 

mai ridicată” şi  

 Kelvin: „este imposibilă realizarea unei transformări care să aibă drept 

rezultat producerea de lucru mecanic folosind o singură sursă de căldură”. 

Cele două enunţuri sunt echivalente din punct de vedere fizic şi postulează faptul 

că pentru a se produce lucru mecanic, sunt necesare cel puţin două izvoare de căldură, 

unul care să cedeze şi altul care să primească căldură. 

Principiul I nu realizează o descriere completă a proceselor naturale. El 

spune doar că suma energiilor rămâne constantă în toate transformările. Pentru un 

acelaşi bilanţ energetic, procesele se pot desfăşura conform principiului I în două 

sensuri. În natură însă, toate procesele au un sens unic de desfăşurare (sunt procese 

ireversibile). Teoria cinetico – moleculară a lui Boltzmann dă o idee mai profundă 

despre desfăşurarea proceselor ireversibile. Să considerăm exemplul a două sisteme 

aflate la temperaturi diferite şi aduse în contact. Sistemul cu temperatura mai ridicată 

este caracterizat de o energie cinetică mai mare a moleculelor constituente. Prin ciocniri 

succesive, particulele sistemului mai cald cedează energie componentelor celuilalt 

sistem, ajungându-se la o egalizare a energiilor cinetice, şi deci la aceeaşi temperatură. 

Este evident că procesul nu se poate desfăşura în mod natural şi în sens invers. 

Pentru înţelegerea fenomenelor naturii, Boltzmann a introdus metode 

matematice având la bază calculul statistic şi probabilistic. 

Se introduce o nouă mărime, care poartă numele de entropie şi care este definită 

de relaţia: 

S = k ln p , 

unde k reprezintă constanta lui Boltzmann, iar p este probabilitatea 

termodinamică dată de numărul de stări microscopice echivalente cu o stare 
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macroscopică dată. În natură, sistemele evoluează către stările cu o probabilitate 

maximă de realizare şi deci principiul al doilea mai poate fi enunţat şi sub forma: „într-

un sistem închis, procesele naturale se desfăşoară astfel încât entropia creşte”. 

Entropia unui gaz ideal, în diferite variabile, se poate exprima: 

S (p,V) = S0 + ν Cv ln p + ν Cp lnV;S (V,T) = S0’ + ν Cv ln T + ν R ln V; 

S (p,T) = S0” + ν Cp ln T – ν R ln p 

Principiul al doilea al termodinamicii arată că numai o parte din energia internă a 

unui sistem este „liberă” pentru a fi convertită în forme utile de lucru mecanic, o altă 

parte fiind „legată” în sistem ca energie a agitaţiei termice a moleculelor. 

Spre deosebire de energie, entropia nu se conservă, ci , prin orice proces care 

are loc într-un sistem izolat, ea creşte: dS > 0, rămânând constantă la valoarea maximă, 

atinsă atunci când sistemul a ajuns în starea de echilibru. La nivel molecular , creşterea 

entropiei exprimă dezorganizarea progresivă a sistemelor izolate .Variaţia entropiei unui 

sistem neizolat este rezultanta a doi termeni: o creştere a entropiei datorată proceselor 

ireversibile ce au loc în interiorul sistemului şi un flux de entropie legat de schimburile 

de căldură cu exteriorul, care poate fi pozitiv sau negativ. Primirea unei cantităţi de 

căldură din exterior determină intensificarea agitaţiei termice din sistem, deci 

accentuarea dezordinii moleculelor sale, ceea ce se exprimă prin creşterea entropiei. 

Aplicarea principiului al II - lea al termodinamicii la nivelul organismului 

Imediat după ce R. Clausius a formulat în 1864 principiul al II – lea al 

termodinamicii ca „legea creşterii entropiei”, a fost remarcată comportarea diametral 

opusă atât a fiecărui organism viu în parte, cât şi a biosferei în ansamblu, căci sensul de 

evoluţie al acestora este către creşterea complexităţii structurale, a diversificării 

funcţiilor, deci către stări tot mai ordonate, cu entropie mai scăzută. 

Organismul adult menţine un nivel constant al entropiei, adică el se află într-

o stare staţionară. Prin starea staţionară înţelegem o stare stabilă, diferită de cea de 

echilibru termodinamic, care se menţine un anumit interval de timp, atât timp cât 

sistemul este traversat de un flux de energie. Producerea de entropie în organism prin 

desfăşurarea proceselor chimice este compensată prin eliminarea de entropie în mediu 

atât prin schimb de căldură cât şi prin schimb de substanţe. Astfel, metabolismul are pe 

lângă schimbările de substanţă şi energie şi rolul de eliminare a entropiei care se 

produce în organism în mod continuu. 

Simpla degajare de căldură în exterior face ca un sistem deschis, aşa cum sunt 

cele biologice, să elimine entropie în mediu: dSe = dQ/T < 0 , prin aceasta accentuând 

dezorganizarea moleculară a mediului şi crescând gradul de ordonare a propriilor săi 

componenţi. Căldura pe care orice organism, atât animal cât şi vegetal, o degajă în 

mediu reprezintă deşeul energetic al funcţionării sale. Organismele elimină în exterior şi 

deşeurile materiale ale metabolismului, adică micromoleculele rezultate în procesele 

catabolice (de exemplu CO2). 

Lucrul mecanic al unui biosistem implică consumul energiei lui interne. Dacă 

energia lui internă nu este infinită, atunci ea s-ar putea epuiza. Epuizarea energiei 

interne ar duce la încetarea mişcării.  

Energia nu poate sa fie produsă. Totuşi, biosistemele sunt sisteme deschise, în 

sensul că au relaţii de schimb cu mediul lor extern. Astfel, viaţa implică mişcare. Iar 

mişcarea unui biosistem implică procurarea de energie. Procurarea de energie, în 

condiţiile în care energia nu poate să fie produsă, presupune relaţii de schimb cu mediul. 

Organismele vii nu pot trăi în stări de minimă entropie. 

Ireversibilitatea proceselor biologice 
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Termodinamica clasică se ocupă cu relaţiile existente între parametrii unui 

sistem atunci când acesta se găseşte în stare de echilibru termodinamic, deci atunci când 

nu se desfăşoară nici un fel de proces sau atunci când sistemul trece printr-o succesiune 

continuă de stări de echilibru, suferind o transformare reversibilă. Dar procesele 

reversibile reprezintă doar o noţiune ideală, o abstractizare ce nu îşi poate găsi decât 

corespondenţe aproximative în natură. În particular, toate sistemele biologice sunt 

„deschise”, având loc permanente schimburi de substanţe şi energie cu exteriorul, 

iar aceste fluxuri sunt în mod esenţial procese ireversibile. Însăşi evoluţia 

unidirecţională, de la naştere către moarte, a oricărui organism face lipsit de sens să se 

considere în biologie procese reversibile. Datorită acestui fapt, aplicarea efectivă în 

biologie a termodinamicii a fost posibilă numai după apariţia în ultimele decenii a 

termodinamicii proceselor ireversibile, dezvoltată în mare parte prin rezolvarea 

problemelor de natură biofizică. 
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EDUCAȚIA ÎNTRE REFLECȚIE ȘI DOCUMENTARE – PERSPECTIVĂ 

CONTEMPORANĂ  

prof. Marius PINTEA 

Liceul teoretic Teiuș, Alba 

Modul în care educația se exercită la un moment dat al istoriei are ca scop 

reeditarea marilor experiențe ale omenirii, transmiterea unor informații devenite zestre 

culturală. Educația, se spune, este o activitate de reproducție culturală, de rememorare, 

de reîntâmpinare și de perpetuare, prin creație, a valorilor umanității. Educația, așa cum 

se prezintă ea la un moment dat, nu este descoperirea celor prezenți, ci este de multe ori, 

preluarea descoperirilor altora prin aplicarea la condițiile sociologice existente aici și 

acum. 

Educaţia, ca factor esenţial în formarea omului din punct de vedere intelectual și 

pregătirea lui pentru viață, trebuie să faciliteze accesul elevilor la sursele de informaţie, 

să asigure iniţierea în utilizarea tehnologiei informaţionale şi de comunicaţie, să-i 

iniţieze în procesarea informaţiei, să le stimuleze dorinţa de cercetare, să le dezvolte 

abilităţi prin care să fie competitivi pe piaţa muncii de oriunde din lume. Trebuie să 

înțelegem că rolul școlii în instruirea și educarea tinerei generații cunoaște noi valențe, 

care vor duce spre deschiderea de noi orizonturi în tainele cunoașterii. Toate 

transformările care au loc în societatea actuală sunt rezultatul cunoașterii și cercetării 

umane, eficiența acestora oglindește calitatea procesului de instruire și educație realizat 

cu câteva decenii în urmă. În acest sens se impune ca o necesitate absolută, adoptarea 

unei noi viziuni despre locul școlii în societatea actuală. Schimbările rapide care au loc 

într-o regiune sau alta a lumii se datorează în bună parte unei noi politici educaționale, 

cât și curajului și capacității omului de la catedră de a educa și instrui nu pentru prezent 

ci pentru viitor. 

Așa dar, trăind într-un univers în care informaţia are tendinţa să devină agresivă, 

copleşitoare prin forţa şi bogăţia ei, sau privită din altă perspectivă poate să reprezinte 

un factor de orientare şi adaptare la cerinţele unui mediu în continuă schimbare, 

educația este acea reconstrucție sau reorganizare a experienței care se adaugă la 

înțelesul experienței precedente și care mărește capacitatea de a dirija evoluția celei care 

urmează.  

Definirea factorilor care intră în corelația educație – reflecție - documentare este 

imperios necesară, astfel luăm în considerare următoarele definiții a termenilor: 

educaţia este definită ca ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea 

formării și dezvoltării însușirilor intelectuale, morale sau fizice ale celui educat; 

reflecţia este definită ca proces de examinare profundă a unei idei, situații sau probleme; 

cugetare adâncă; meditație; iar documentarea este definită ca acţiunea de a se informa 

amănunţit şi temeinic pe bază de documente. 

Relaţia educaţie, reflecţie și documentare este o relaţie de interdependenţă, 

fiecare proces în parte coexistă cu celălalt prin liantul de legătură al informației, 

formând ceeace putem numi proces de instruire. La o privire mai atentă dezvăluirea 

oricăror cunoştinţe sau aptitudini se rezumă la o transmitere de informaţie, fiind preluată 

şi sintetizată de cel aflat în procesul de educație, devenind astfel personalizată și 

subiectivă, tot odată.  

Reflecția, prin procesul de exminare profundă a ideilor, vizează formarea 

punctelor proprii de vedere, a atitudinii critice asupra informației, interiorizarea și 

subiectivizarea informației și formarea competențelor și aptitudinilor. 
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Informația este un factor care deschide orizonturile cogniteve celui aflat în 

procesul instructiv-educativ, impunând ritmuri în evoluția intelectuală personală și 

crește capacitatea relaționării interpersonale dezvoltând atitudinile decizionale. 

Documentarea se poate defini prin funcțiile pe care le îndeplinește: funcția de 

cercetare și descoperire a informației, funcția teoretică (știința de căutare, selectare și 

prelucrare a informației), funcția formării de aptitudinii în regăsirea informației și 

funcția competitivității pe piața muncii. 

Dicționarul de pedagogie, Educación Nueva Y Mundo Moderno, dezvoltă trei 

semnificații secundare ale educației, care pot fi valorificate la nivelul unor repere 

metodologice necesare în analiza fenomenului:  

- educația privită ca efect, realizat conform unui model propus de societate; b) 

educația privită ca proces, realizat prin dezvoltarea tuturor resurselor interne 

ale ființei umane;  

- educația privită ca „ansamblu de acțiuni”, integrate într-o activitate complexă 

de formare-dezvoltare a personalității. Aceste trei repere metodologice 

demonstrează „extinderea actuală a noțiunii de educație” care reprezintă 

simultan: o activitate organizată instituțional conform unor finalități 

pedagogice/orientări valorice și un produs al activității, determinabil și 

adaptabil la cerințele societății;  

- un proces, angajat între mai multe ființe umane, aflate în diferite relații de 

comunicare și de „modificare reciprocă”.  

Analiza educației ca proces contribuie la explicarea dimensiunii „subiective” a 

educației care permite interpretarea evoluției personalității prin valorificarea prioritară a 

resurselor sale interne. Acest reper întreține un anumit „psihologism” care promovează 

„individualismul” și „descriptivismul” pedagogic prin accentuarea importanței 

factorului subiectiv (copilul, elevul, „educatul”) care atrage, după sine neglijarea sau 

chiar eludarea finalităților educației. Tot de acest subiectivism al educației țin reflecția 

și documentarea fiind fapte care vizează direct persoana supusă procesului de educație 

(educare sau instruire).  

Educaţia pentru valorile cognitive comportă asimilarea de către educaţi a unui 

bagaj informaţional de bază, dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere, formarea unor 

interese de cunoaştere, dobândirea unor deprinderi de studiu eficiente şi productive, 

formarea unor imagini globale, integrative despre existenţa proprie şi asupra lumii 

înconjurătoare. Scopul fundamental îl constituie dobândirea autonomiei intelectuale, 

încorporarea conduitei de autodidaxie, ştiut fiind faptul că analfabetul de astăzi şi de 

mâine nu este cel care nu ştie, ci este cel care nu ştie să înveţe. 

Autonomia spirituală se fundamentează pe autonomia gândirii şi a raţiunii. A fi 

autonom din acest punct de vedere înseamnă a judeca cu propriul cap, a nu depinde de 

ştiinţa altora, a refuza prejudecăţile, a fi inventiv, critic şi obiectiv cu propriile puncte de 

vedere. A fi autonom mai poate însemna la un moment dat să cauţi şi să produci 

explicaţii proprii, să concepi perspective educative şi argumentative personale, să 

inovezi cunoaşterea, să o domini prin interpretări multiple. A fi autonom înseamnă ca 

documentarea și reflecția să fie personalizate și individualizate. 

Reflecţia presupune autonomie didactică faţă de cercetare. Reflecţia ca acţiune 

porneşte de la documentare, în timp ce documentarea este caracterizată de obiectivismul 

stilului științific care trece prin filtrul subiectivismului personal. 

În concluzie, trebuie să punem un accent deosebit pe educaţie şi documentare 

înțelese ca procese de cercetare și reflecție. Fără un astfel de sistem de educație bine pus 
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la punct nu putem spera la dezvoltarea și prosperarea societății actuale. Astăzi într-o 

societate modernă, diferența nu ar mai trebui să fie făcută doar de investiții și capital, ci 

în mod excepțional de inovație, cunoaștere și educație. 
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FACTORI PERTURBATORI ÎN PREDAREA OREI DE LITERATURA 

ROMÂNĂ 

Profesor drd. Dragomir Marian 

Colegiul Tehnic „Toma N Socolescu” Ploiești, Prahova 

Problema I. – Lipsa lecturii (factor primordial la ora de limba și literatura 

română) 

A. Analiza problemei 

Analiştii crizei lecturii au conchis că elevii nu citesc pentru că literatura din 

biblioteci nu mai reflectă preocupările şi aspiraţiile lor. Alţii au ajuns la concluzia că 

programa şcolară este mult prea încărcată pentru a le mai lăsa şcolarilor timp şi chef 

pentru a pune mâna pe câte-o carte. Din păcate, un asemenea argument vine şi în 

sprijinul adulţilor, care, în ritmul trepidant al vieţii moderne, au din ce în ce mai puţin 

timp pentru a se delecta prin lectură. Un studiu sociologic realizat pornind de la 

constatări legate de criza lecturii recomandă profesorilor şi părinţilor tactica „pas cu 

pas”". O tactică a înţeleptului, care constă în explicarea necesităţii lecturii şi care 

recomandă căutarea acelor cărţi care se apropie de preocupările actuale ale copiilor. 

Pornind de la argumentarea de mai sus şi de la nivelul claselor din cadrul 

colegiului unde activez am propus un studiu de caz elevilor de clasa a IX-a şi a X-a. 

Astfel, am pregătit un chestionar. 

Dezvoltarea ameţitoare a mass-media, mediul în care îşi formează „gaşca” elevii 

noştrii, slabul interes manifestat de părinţi în ultima vreme faţă de dezvoltarea şi 

formarea psiho–intelectuală a copiilor, situaţia materială precară a acestora, sunt factorii 

ce concură la scăderea interesului pentru actul lecturii copiilor 

Dintre obiectivele propuse enumerăm: dezvoltarea gustului pentru lectură, 

sensibilizarea elevilor faţă de actul lecturii, formarea capacităţii de a realiza o lectură 

conştientă şi formativă, formarea capacităţii de selecţie apropriilor lecturi. 

Analiza şi interpretarea datelor 

1. La întrebarea ,,Câte cărţi / reviste aţi citit în această vacanţă?’’, doar 5% 

dintre elevii de clasa a VI-a au citit cel puţin o carte, iar 10% au citit reviste pentru 

adolescenţi (Bravo, Cool Girl). La clasa a VII-a 50 % dintre elevi au citit cel puţin o 

carte, iar 75% reviste. 

2. La întrebarea ,,Sunteţi înscrişi la biblioteca şcolii sau la altă bibliotecă?”, 

procentajul este de 10% pentru clasa a VI-a şi acelaşi procentaj pentru clasa a VII-a. 

3. La întrebarea ,,Mergeţi la bibliotecă doar când nu găsiţi cărţile din lista de 

lectură obligatorie?” răspunsurile au fost: 75% - da, 25% - nu au mers niciodată, la 
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elevii de clasa a VI-a, iar la cei din clasa a VII-a, 70% - da, 25% - au alte surse, 5% - nu 

au mers niciodată. 

4. Întrebarea ,,Consideraţi lectura o plăcere sau o obligaţie?” a avut 

următoarele răspunsuri: 65% - o plăcere şi 35% - obligaţie, pentru elevii din clasa a VI-a 

şi 70% - placere şi 30% - obligaţie, pentru elevii de clasa a VII-a. 

5. La întrebarea ,,Aveţi acasă o bibliotecă personală?”, 50% dintre elevi deţin o 

bibliotecă, cu un număr de volume cuprins între 10 – 100 cărţi, la clasa a VI-a şi 70 % 

dintre elevii de clasa a VII-a. 

6. La întrebarea ,,Ce preferi poezia sau proza?’’ subiecţii au avut aproximativ, 

aceleaşi preferinţe: proza. 

7. La întrebarea ,,Care este cartea voastră preferată?’’, răspunsurile au variat, 

de la titluri din lecturile de gimnaziu obligatorii: ,,Amintiri din copilărie”, ,,Moromeţii’’, 

,,Baltagul’’, până la titluri din literatura universală: ,,Colţ Alb’’, ,,Prinţ şi cerşetor’’, 

,,Harry Potter’’. 

8. La întrebarea ,,Cu ce personaj din literatura română sau universală te 

identifici?’’, elevii au oferit o paleta bogată de răspunsuri: de la Nică din ,, Amintirile” 

lui Creangă, Vitoria din ,,Baltagul”, Goe din schiţa lui Caragiale, Otilia lui G. 

Călinescu, până la Julieta, Ofelia sau protagonistul din „Contele de Monte Cristo” din 

literatura universală. 

Concluzii cu privire la chestionarele aplicate la clasa a IX-a şi a X-a sunt: 

a) Slab interes pentru lectura; 

b) Sunt mai mult atraşi de evenimentele din viaţa cotidiană; 

c) Starea materială precară, improprie dezvoltării personalităţii; 

d) Slabă dispoziţie de răspuns la solicitările profesorului; 

e) Slabă capacitate de redactare. 

B. Metode de remediere 

Enumărăm câteva dintre metodele aplicate la clasă, perfect realizabile şi foarte 

attractive pentru elevi: 

a) Obişnuirea elevilor cu realizarea fişelor de lectură, care cuprind titlul/autorul/ 

personaje/rezumatul; 

b) Iniţierea unor acţiunii de înscriere la biblioteca şcolii şi realizarea unor acţiuni 

comune cu aceasta; 

c) Exerciţii de reflecţie, cu caracter formativ, tip „Ce secvenţă/personj mi-a 

plăcut? De ce?”, „Care a fost întâmplarea cheie a cărţii?”, “Ce aş schimba în carte?’’; 

d) Exerciţii cu caracter creativ, de tipul „Imaginează un alt final la cartea citită’’, 

„Imagineazăţi un dialog cu personajul preferat al cărţii’’, „Imaginaţi-vă personajul cărţii 

şi rescrieţi un capitol din carte”; 

e) Iniţierea unor concursuri, între clase sau la nivel de clasă, tip ,,Cartea 

săptămânii’’, ,,Târgul de carte’’ etc.; 

f) Iniţierea unor proiecte, pe o temă dată . 

Dorim să-i facem pe elevi să citească. Pentru asta trebuie să aflăm ce este lectura 

pentru ei, iar dacă nu este ceea ce ne-am aşteptat noi să fie să-i ajutăm să descopere 

frumuseţea şi plăcerea lecturii. 
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Problema II. Relația slabă cu familiile 

A. Analiza problemei 

Colaborarea dintre familie şi şcoală este un factor esenţial în procesul de educare 

aţ  şcolarilor. Familia se confruntă în societatea modernă cu solicitări ridicate, cu o 

competiţie crescută pentru obţinerea atenţiei copiilor şi, uneori din dorinţa de a le oferi o 

siguranţe economică bună, petrec mai puţin timp cu cei mici. Dacă mai există şi lipsa de 

comunicare între şcoală şi familie, situaţia devine mai complicată. 

Cred că un prim pas al legăturii dintre părinte și profesor este evaluarea la 

începutul anului şcolar ce estimează nevoile și perspectivele în ceea ce priveşte 

implicarea şcolară. Această evaluare mă ajută în planificarea şi în transmiterea 

mesajului către părinţi. Cred că statutul de părinte se câstigă, nu se cuvine de la sine 

oricărui adult. Prin urmare, există diferite grade de reuşită în dobândirea caracteristicilor 

unui părinte autentic, iar fiecare este dator cel puţin cu bunăvoinţa de a se implica în 

realizarea unei performanţe cât mai bune de acest fel. 

Contribuţia părinţilor la efortul formativ al şcolii se poate regăsi pe o scală ce 

porneşte de la prezenţa în toate tipurile de activităţi (curriculare, consultative, suportive) 

şi ajunge până la plasarea ca public amorf pentru reprezentaţiile şcolare ocazionale. Din 

păcate în cadrul liceului unde predau, majoritatea părinților se situează în ultima 

categorie. 

De asemenea consider că un factor ce duce la destrămarea relațiilor cu părinții 

este cel al conflictul între generaţii care se declanşează de cele mai multe ori între 

adolescenţii care vor să o ia pe căi greşite şi părinţii care intervin pentru a le arăta calea 

cea bună dar şi datorită tendinţei unor părinţi de a le impune copiilor propriul sistem de 

valori, credinţe, atitudini. Modelul umanist presupune: copilul are propriile opţiuni, 

decide autonom, deţine puterea şi gestionează resursele propriei educaţii, în timp ce 

părinţii îl sprijină, îl încurajează, îl stimulează ( M. Voinea, 2005). 

Un alt factor ce susține această problem pe care am sesizat-o este cel legat de 

faptul că nu puţini sunt părinţii care au plecat sau pleacă peste hotare, părăsindu-şi 

copiii, în căutarea unor câştiguri pe care nu le pot obţine în ţară. Ei sunt puşi astfel în 

situaţia de a alege între venituri mari şi familie, câştig de cauză având prima opţiune. 

Aceştia ignoră faptul că pe lângă bunuri materiale copiii lor au nevoie de afecţiune, de 

modele, de atenţie, de control şi nu în ultimul rând de o discuţie purtată cu părinţii lor, 

de cineva care să le asculte problemele şi care să contribuie la soluţionarea lor. La 

întoarcerea în ţară, aceşti părinţi riscă să ajungă în situaţia de a fi prea târziu pentru a-şi 

mai salva familia sau. Unii copii din clasele mele se simt deseori singuri şi abandonaţi. 

De asemenea se remarcă un alt aspect susținut de un climat familial naiv, creat de către 

părinţii insuficient maturizaţi social pentru obligaţiile convieţuirii şi pentru respectarea 

creşterii şi educării copiilor. Unii elevi sunt neglijaţi.  

Absenţa comunicării reale, permanent-constructive generează conflicte, care pot 

degenera în acte de violenţă domestică. Climatul familial conflictual influenţează şi el 

dezvoltarea normală a copilului, atât în cadrul familiei cât şi în sfera participării sale 

şcolare. 

C. Metode de remediere 

Adolescenţa este o perioadă a exercitării independenţei. De multe ori 

adolescentul are o atitudine evazivă faţă de părinţi, faţă de şcoală, faţă de societate, în 

general faţă de factorii de socializare întâlniţi prin mesaj şi prin participare şi 

comunicare. Remedierea lipsei de participare a părinților poate fi rezultatul următorilor 

factori: 
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1. Părinţii ar trebui să folosească un vocabular potrivit atunci când vorbesc cu 

copiii, un ton calm şi un limbaj corporal potrivit; 

2. De asemenea ar trebui să îşi amintească să îşi folosească timpul cu 

înţelepciune astfel încât să poată vorbi cu elevii zilnic; 

3. Prin exerciţiu, comunicarea în familie este mai eficientă şi mai uşoară; 

4. Pedeapsa nu aduce respect şi nici o bună comunicare în familie, de aceea este 

nevoie de maturitatea, tactul şi experienţa adultului pentru a diminua considerabil o 

astfel de situaţie; 

5. Profesorul diriginte să organizează colectivul de părinţi (selectează părinţii 

disponibili de a participa la viaţa clasei; 

6. Profesorul diriginte alege un consiliu / comitet de părinţi, repartizează 

atribuţiile acestora în funcţie de doleanţe şi posibilităţi; 

7. Profesorul diriginte stabileşte un program de activităţi cu familia (proiectează 

întâlniri individuale şi colective, consultaţii, adunări ale părinţilor, seminarii, mese 

rotunde etc.); 

8. Profesorul diriginte propune şi discută tematica întâlnirilor colective cu 

părinţii şi şcolii pentru părinţi (elaborată în baza sugestiilor şi propunerilor acestora); 

9. Profesorul diriginte pregăteşte şi conduce adunările şi şedinţele din cadrul 

şcolii pentru părinţi (antrenează părinţii, invită diferiţi specialişti, învaţă părinţii cum să-

şi creeze şi să-şi completeze un portofoliu pe tema educaţiei pentru familie, care le-ar fi 

de un real folos în educarea copilului etc.); 

10. Profesorul diriginte menţine permanent relaţii cu toţi părinţii (prin 

intermediul telefonului, invitaţiilor etc.); 

11. Profesorul diriginte realizează consilierea copiilor şi părinţilor în situaţii 

dificile. 
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CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND DISCIPLINA ISTORIE ÎN 

ÎNVĂŢĂMĂNTUL PREUNIVERSITAR 1990 - 2012 

Profesor Doctor Gheorghe Maria Mariana  

Inspectoratul Şcolar al judeţului Prahova /Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Ploieşti 

Motto:  

„Istoria este un ghid de navigaţie în timpuri de răstrişte. Istoria reprezintă ceea 

ce suntem şi motivul pentru care suntem aşa.”  

David C. McCullough  

 

Istoria este o relatare, o construcție a unei imagini a trecutului făcută de oameni 

(istorici) care încearcă să descrie, să explice sau să facă perceptibile timpurile care s-au 

scurs. Indiferent de epoci sau de metode și oricare ar fi scopul subiacent al muncii 

istoricului, istoria este întotdeauna o construcție umană, înscrisă în epoca în care este 

scrisă. Este o ştiinţă a izvoarelor şi specialiştii trebuie tot timpul să găsească ceva nou ca 

interpretare, să recitească textele şi să facă critică. Istoria este ca o casă cu ferestre 

multe, unele luminate, larg deschise, care-ţi permit să priveşti înăuntru, altele cu 

obloanele trase, ceea ce te face curios şi te îndeamnă la cercetare. Curiozitatea constituie 

o trăsătură specifică fiinţei umane, de aici desprinzându-se una dintre principalele 

utilităţi ale ştiinţei istorice, aceea de a-ţi satisface curiozitatea despre trecut. Totodată 

prin Istorie putem ajunge la o cunoaştere de tip identitar, la o autocunoaştere.  

Încă din antichitate exista tradiţia ca prin studierea trecutului să se prevadă 

viitorul fapt ce atribuie Istoriei funcţia unui oracol. În strânsă legătură cu această 

utilitate se identifică funcţia moralizatoare a Istoriei în sensul că studierea trecutului 

aduce învăţăminte pentru prezent şi pentru viitor.  

În privinţa Istoriei ca obiect didactic, Conferiţa internaţională privind 

combaterea stereotipiilor şi prejudecăţilor în manualele de istorie desfăşurată la Visby în 

1999, a concluzionat faptul că scopul predării Istoriei este consolidarea capacităţii de a 

raţiona şi stimularea gândirii critice astfel încât cunoaşterea istoriei în diferitele sale 

perioade şi forme să pornească din analiza perspectivelor şi interpretărilor diverse. 

Reforma din învăţământ de după 1990, a influenţat, bineînţeles, şi predarea 

disciplinei Istorie, atât sub aspectul conţinuturilor, cât şi al numărului de ore, al 

metodelor de evaluare ş.a.m.d. 

În egală măsură trebuie păstrat un echilibru între cunoştinţele de istorie însuşite 

de generaţiile anterioare şi cele actuale. Elevii noştri sunt de formaţie carteziană, ei 

reduc totul la nişte abrevieri, vorbesc în abrevieri, şi asta face ca partea umanistă să se 

transforme într-un fel de Cenuşăreasă. Obiectivul fundamental al şcolii credem că este 

crearea culturii generale. Elevul nu trebuie, însă, să fie neapărat profesionalizat într-o 

direcţie sau alta, obiectivul nu este ca la încheierea liceului el să aibă un bagaj 

corespunzător de cultură generală şi de cultură practică în cadrul culturii generale care 

să-i dea acces la o meserie sau la învăţământul superior, pentru că dacă elevul nu 

primeşte un atestat din care să rezulte că el se poate angaja imediat după aceea într-o 

întreprindere, ci se cheamă că este absolventul unui liceu de cultură generală, nu de 

specialitate … el trebuie să dobândească competenţe care să-i asigure un parcurs sigur 

în viaţă, tinerii să fie pregătiţi pentru toate aspectele existenţei de adult, pentru adaptarea 

la o lume care câştigă în complexitate, dar şi în incertitudine, să fie motivaţi pentru a 

continua să înveţe în condiţiile unei lumi în schimbare, valorificând posibilităţile de 
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formare continuă existente dincolo de obligaţiile şcolare. Scopul educaţiei este 

dezvoltarea fiecărui individ pentru a-şi putea valorifica potenţialul propriu (a ştii cum). 

Când un elev începe o propoziţie cu „deci”, denotă lipsă de lectură sau poate 

prea multe ore petrecute în faţa calculatorului. „De vină” este sistemul care, pentru un 

absolvent de şcoală generală trasează un drum „clar”, să ştie să citească în limba 

română, să ştie să rezolve un exerciţiu la matematică, câteva norme de comportament 

dobândite la orele de dirigenţie. Disciplina Istorie ca parte a culturii generale nu trebuie 

să fie doar o transmitere de date şi evenimente, ci să existe şi o comunicare istorică. Dar 

când numărul elevilor dintr-o clasă este de peste 25, 30 sau poate chiar mai mulţi elevi 

nu se mai poate realiza această comunicare istorică! Este nevoie de timp pentru a-i 

cunoaşte, fiecare elev înseamnă o lume în sine, pentru a intra în relaţie cu ei, nu doar de 

a face un învăţământ formal, mai cu seamă când ora este de 50 de minute, ba chiar de 

40, pentru că primele minute sunt rezervate notării absenţilor, captării atenţiei etc. 

Considerată disciplină cu valoare ideologică înainte de 1989, istoria s-a bucurat de o 

atenţie sporită, scopul fiind unul politic şi propagandistic. În aceste condiţii, studiul 

istoriei românilor se întindea pe parcursul a trei ani, în 2 -3 ore pe săptămână. De 

asemenea, fiecare facultate, indiferent de profil şi de specializare, avea un curs de 

probleme fundamentale de istorie a românilor. Imediat după 1989, s-a trecut la 

modificarea procesului educaţional, intervenindu-se în special pe aspectele ce ţineau de 

instrucţie şi educaţie. Astfel au fost întocmite planuri de învăţământ în anii 1990, 1995, 

1998, 1999, 2001, noi programe în 1991, 1993 şi 1995 – 2001, precum şi manuale 

alternative atât la gimnaziu cât şi la liceu, după mai bine de 40 de ani. Alocarea unui 

număr mai mic de ore, după 1990, pentru disciplina Istorie a impus crearea de programe 

caracaterizate prin: umanism (contribuţia la educaţia generală), instrumentalism 

(învăţarea istoriei constituie o utilitate), sentiment de aparteneţă (la stat şi valorile lui, 

contribuţie la formarea morală şi politică) şi descongestionare (pentru a putea realiza 

într-un număr de ore mai mic un învăţământ formativ). 

Cu toate că numărul de ore nu este definitoriu în predarea-învăţarea în şcoală a 

unei discipline, de multe ori numărul de ore redus a produs greutăţi în demersul didactic 

şi perceperea disciplinei Istorie de către elevi, iar uneori frustarea dascalilor acestei 

discipline. Şi atunci când încercăm să răspundem la întrebarea ce loc ar trebui să ocupe 

istoria în ansamblul cunoştinţelor de cultură generală, doar şi numai minimale, pe care 

elevul trebuie să le aibă la sfârşitul unui ciclu complet de studii, fie el gimnazial sau 

liceal, probabil că opiniile sunt diferite. 

Obiectivele programelor de istorie au fost conturate pe parcursul mai multor ani 

şi în strânsă corelaţie cu celelalte discipline din aria curriculară „Om şi societate”. 

Sintagma „societatea cunoaşterii” este utilizată pentru a desemna o societate bazată pe 

cunoaştere, adică mai mult decât o societate informaţională, mai mult decât progresul 

tehnologiei şi al comunicaţiilor. A gândi istoric înseamnă a cunoaşte şi a analiza cauzele 

care au generat un eveniment istoric, a determina rolul pe care l-a jucat acesta în 

evoluţia societăţii, ierarhizându-l , totodată. Predarea Istoriei în şcoală permite formarea 

şi dezvoltarea unor capacităţi practice, prin care elevii pot:   

- Să utilizeze o metodologie de cercetare a realităţii istorice prin documente de 

epocă; 

- Să explice fenomene istorice, fapte, noţiuni, procese istorice pornindu-se de la 

documente istorice; 

- Să utilizeze conştient sursele de informare (documente, hărţi istorice, 

manuale, dicţionare, planşe, imagini, monede etc.) 
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- Să întocmească rezumate, referate, concluzii în urma studierii unor manuale, 

cărţi, documente istorice, după vizite la muzeu, vizionarea unor filme documentare, 

diapozitive etc. 

- Să devină conştienţi de necesitatea conservării patrimoniului istoric al 

omenirii şi a patrimoniului naţional; 

- Să devină conştienţi de necesitatea unei atitudini civice pozitive în ceea ce 

priveşte unele evenimente şi evoluţii social-politice la care participă (atitudinea pozitivă 

în societate). 

Prin urmare, de ce învăţăm istorie? Ca să educăm sentimente, ca să formăm o 

cultură generală şi de specialitate, să formăm valori şi atitudini, deprinderi şi abilităţi, de 

a gândi şi a formula independent judecăţi de valoare. Elevul nu mai este un simplu 

receptor, ci şi emiţător de păreri proprii. Activităţile sugerate de programa şcolară oferă 

posibilitatea unor abordări flexibile şi deschise, elementele de conţinut creează 

motivaţie şi oferă satisfacţie în învăţare. Faptul că programele şcolare de istorie nu 

condiţionează profesorul să parcurgă unităţile de învăţare într-un anumit ritm, ci poate 

să se organizeze singur, în funcţie de propriile opţiuni privind abordarea metodologică 

şi interesul elevilor pentru unele teme, respectând desigur obiectivele şi conţinutul 

prevăzute în programe, denotă o schimbare profundă în ceea ce prtiveşte abordarea 

istorică (nu neapărat cronologic, ci tematic !). 

În concluzie, vom apela la afirmaţia filosofului antic care a spus: „Daţi-mi un 

punct de sprijin şi vă răstorn tot universul!” Omul, la fel ca şi lumea materială, are 

nevoie de un punct de sprijin. Nu de unul material, ci de unul psihologic şi moral. 

Oamenii se simt în siguranţă atunci când se recunosc şi sunt acceptaţi ca aparţinând unui 

grup sau unui popor. Istoria este „buletinul de identitate” al persoanei, grupului, 

poporului. Este punctul de spijin care ne dă încredere şi ne oferă certitudini. Istoria ne 

învaţă apoi să gândim, să fim raţionali şi responsabili. 
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MODALITĂŢI CONCRETE DE PREGĂTIRE A ECHIPELOR 

REPREZENTATIVE ŞCOLARE 

Profesor Oancea Maria 

Colegiul „Spiru Haret”, Ploieşti, Prahova 

Prin dinamism, spectaculozitate şi calităţile pe care le dezvoltă, jocurile sportive 

se bucură de o largă popularitate, numărul practicanţilor fiind în continuă creştere. 

Pregătirea echipelor reprezentative se realizează în şcoală în cadrul lecţiilor cu regim 

extracurricular şi se organizează pentru elevii cu aptitudini şi performanţe sportive 

ridicate, care optează pentru perfecţionarea elementelor tehnico-tactice specifice unei 

ramuri sportive. Aceste lecţii se organizează pe grupe de câte 12-15 elevi, cei mai dotaţi 

motric din oricare clasă şi se pregătesc pentru a participa la competiţiile sportive 

interşcolare. Conţinutul procesului de instruire în aceste ore este similar cu cel de 

antrenamente sportive pentru grupele de începători. De la început vreau să subliniez 

faptul că nu anumite „reţete magice” în pregătire, explică superioritatea unor echipe faţă 

de altele, ci ea se datorează următorilor factori:  

- amenajarea bazei sportive în aşa fel încât să asigure condiţii optime de 

pregătire prin existenţa instalaţiilor sportive: panouri, porţi de handbal, fotbal, a 

materialelor sportive necesare. Dacă pe timp călduros există terenuri suficiente, pentru 

sezonul rece, când activitatea se desfăşoară în interior, posibilităţile sunt limitate 

datorită numărului mic de săli regulamentare. Datorită faptului că jocurile sportive se 

pot practica şi pe un teren redus cu un număr redus de jucători, orice sală poate fi 

amenajată în acest scop. Pentru consolidarea acţiunilor tactice specifice jocurilor 

sportive şi a respectării regulilor de joc obligatorii pe un teren regulamentar se 

recomandă organizarea unor jocuri amicale cu şcoli apropiate care au baze sportive 

regulamentare. Menţionez că şcoala noastră se încadrează în cadrul şcolilor cu teren 

redus de baschet.  

- selecţia elevilor cu o capacitate motrică deosebită, interesaţi de practicarea unor 

discipline sportive şi adecvaţi din punct de vedere constituţional. Incluşi în echipele 

reprezentative, aceşti elevi trebuie să fie îndrumaţi şi formaţi pentru anumite posturi din 

echipă în funcţie de calităţile şi de dezvoltarea fizică pe care o posedă. 

- pregătirea fizică constituie un factor de mare importantă, calităţile motrice, 

viteză, îndemanarea, rezistenţa, detenta trebuie să fie bine dezvoltate la elevii echipelor 

reprezentative şcolare. Pregătirea fizică are două componente:pregătirea fizică generală 

şi pregătirea fizică specifică. Pregătirea fizică generală se referă în principal la 

dezvoltarea calităţilor motrice de bază. Pregătirea fizică specifică vizează dezvoltarea 

calităţilor motrice corespondente fiecărei ramuri sportive. Astfel pentru baschet sunt 

necesare următoarele calităţi motrice: 

 viteză sub toate formele de manifestare, de reacţie, de execuţie, de deplasare 

în regim de rezistentă şi forţă; 

 forţa în regim de viteză (detentă), necesară recuperărilor, aruncărilor la coş, 

aruncărilor la poartă şi a şutului la poartă; 

 forţa dinamică segmentară la nivelul musculaturii membrelor superioare şi 

inferioare pentru realizarea opririlor bruşte, a schimbărilor de direcţie, a 

finalizărilor; 

 îndemanarea sub toate formele de manifestare specifică, generală şi în 

regimul celorlalte calităţi motrice; 

 rezistentă specifică. 
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Toate aceste calităţi motrice menţionate anterior se dezvolă în paralel cu 

exersarea procedeelor tehnice. 

În jocurile sportive efortul se manifestă neuniform, cu întreruperi variabile ca 

durată, intensitatea şi ea variabilă se încadrează şi ea în eforturi medii şi maximale. 

Volumul este componenţa esenţială în obţinerea unor rezultate foarte bune 

deoarece numărul mare de repetări în fiecare lecţie conduce la dezvoltarea calităţilor 

motrice şi la consolidarea deprinderior motrce specifice. 

Numărul orelor de antrenament este diferit, la şcolile generale putând să ajungă 

până la trei ore pe saptămână iar la licee acest număr scade până la o oră pe saptămână 

sau la două saptămâni în perioadă precompetiţională. 

Pregătirea tehnică, alt factor al succesului în competiţii are ca scop iniţierea 

copiilor în tainele procedeelor de bază. Pregătirea tehnică are mai multe etape: 

 etapa formării mecanismului de bază al acţiunii motrice;  

 formarea deprinderilor tehnice corecte - etapa realizată mai ales în cadrul 

orelor de educaţie fizică. În cadrul acestei etape elementele se învată izolat de joc, în 

condiţii optime şi uşurate de execuţie:   

 execuţii fără minge, fără adversar, de pe loc şi apoi din deplasare; 

 tempou mic de distanţă mică de lucru; 

 unghiuri şi condiţii de echilibru favorabile; 

 etapa execuţiei elementelor tehnice în condiţii obişnuite şi variate:  

 creşte ritmul de execuţie; 

 se măreşte distanţă; 

 apare adversarul pasiv; 

 se pune accent pe dezvoltarea ambidextriei, ambilateralităţii în efectuarea 

driblingului, a aruncărilor la coş , la poartă. 

 etapa asamblării elementelor tehnice sau etapa structurilor tehnice, presupune 

legarea a două – trei elemente tehnice; 

 etapa perfecţionării procedeelor tehnice în condiţii apropiate de joc şi direct în 

cadrul jocului, este etapa structurilor tehnice complexe care presupune: 

 ritm diferit şi ambilateralitate în exersare; 

 varietate de utilizare tactică; 

 jocuri bilaterale în care se va insista pe modul de execuţie a procedeelor 

tehnico-tactice învaţate, în cadrul fazelor de atac şi apărare. 

Pregătirea echipelor reprezentative trebuie să urmărească realizarea urmatoarelor 

obiective de referinţă: 

 lărgirea fondului de deprinderi specifice predate în lecţia de educaţie fizică 

şi învaţarea de noi procedee tehnice şi acţiuni tactice care sunt trecute în programa de 

educaţie fizică cu asterix şi care sunt indinspensabile participării în competiţii; 

 consolidarea şi perfecţionarea structurilor tehnico – tactice de bază însusite 

în lecţiile de educaţie fizică; 

 perfecţionarea capacităţii de joc bilateral cu respectarea integrală a 

regulamentului de joc şi a modului de sancţionare şi semnalizare a abaterilor. 

O atenţie deosebită se va acorda exersării pe scara largă a relaţiei 2 x 2, 3 x 3, 

pentru formarea obişnuinţei de a colabora cu partenerii cât şi sistemelor de acţionare 

specifice pentru precizia şi eficienţa aruncărilor la coş, la poarta, a şutului la poartă.  
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Se va insista pe respectarea posturilor în atac, în apărare şi a zonelor de acţiune ale 

fiecărui jucător. Pregătirea tactică se bazează pe acţiuni tactice individuale, pe 

valorificarea posibilităţilor tehnice şi pe acţiunile colective care solicită gândirea, 

întelegerea reciprocă şi coordonarea acţiunilor în scopul obţinerii victoriei. Elevii vor fi 

obişnuiţi în timpul pregătirii să se orienteze rapid şi  constructive în funcţie de poziţia 

mingii în teren, dacă aceasta se află la atacant sau apărător, pentru organizarea echipei 

în atac şi apărare. 

Elevii în general abuzează de acţiuni personale, individuale, se pierd în 

driblinguri inutile, nu pasează, aruncă la coş, la poartă din orice poziţie fără a aprecia 

momentul oportun, pentru a ieşi în evidenţă. Din aceste considerente trebuie să-i 

convingem ca aceste acţiuni sunt dăunătoare şi că numai printr-o colaborare strânsă cu 

partenerii lor vor juca mai bine, mai eficient şi vor asigura succesul întregii echipe. 

În cadrul pregătirii echipelor reprezentative trebuie realizată şi pregătirea 

psihologică care să ducă la stabilirea unei atitudini corecte faţă de colectivul cu care 

colaborează, asigurarea disciplinei şi activităţii creatoare în joc. 

Fără pasiune şi dăruire pentru jocul sportiv, pentru şcoala de care aparţine, fără 

perseverenţă, dârzenie, modestie nu se pot obţine rezultate bune cu echipele 

reprezentative.  
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PROCEDURI ŞI TEHNICI DE ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ 

Profesor Meiroşu Emilia  

Şcoala gimnazială „Arhitect Toma Socolescu”, Păuleşti, Prahova 

„Singura apărare în faţa lumi  

înconjurătoare este cunoaşterea ei temeinică” 

(John Locke) 

Chimia, prin specificul ei de ştiinţa experimentală, îşi găseşte calea de 

aplicativitate practică pe bază de încercări de laborator. Este firesc, deci, ca 

experimentul să fie atât metoda de investigaţie ştiinţifică cât şi metoda de învăţare. 

Experimentul de laborator propune elevilor şi asigură verificarea unor adevăruri 

ştiinţifice, a unor legi şi proprietăţii ale fenomenelor, contribuind totodată la formarea 

priceperilor şi depinderilor specifice activităţilor de laborator.Prin aplicarea acestei 

metode a experimentului de laborator, se realizează o triplă funcţie a actului învăţării. 

 Cognitivă 

 Practic-aplicativă  

 Consolidarea deprinderilor de muncă independentă. 

Cu alte cuvinte, integrarea experimentului de laborator în lecţie duce şi la 

achiziţia de informaţii ştiinţifice dar, mai ales, la formarea şi dezvoltarea unor 

capacităţi. Astfel, se dezvoltă capacitatea de asimilare, se formează şi se întăreşte 

capacitatea de investigaţie experimentală, capacitatea de transfer, cea de comunicare în 

limbaj ştiinţific. În acelaşi timp, metoda experimentală influenţează în mod obişnuit 

formarea atitudinii ştiinţifice, dezvoltarea creativităţii elevilor. Fiecare experiment de 

laborator trebuie să implice înţelegerea: 

 conţinutului activităţii desfăşurate; 

 a principiilor de efectuare; 

 a posibilităţilor de verificare a rezultatelor; 

Activitatea practică de laborator trebuie conceputa şi desfaşurată în aşa fel încât 

să solicite permanent gândirea elevului concretizata în interpretarea fenomenelor 

observate, deducerea concluziilor, generalizarea unor cazuri particulare, transferul de 

cunoştinţe în alte contexte, sesizarea interrelaţiilor dintre domeniile teoretice şi cele 

aplicative. 

Modalităţile concrete de activitate în laboratorul de chimie sunt destinate 

studiului conceptelor, fenomenelor chimice, a relaţiei cauzale între structura 

substanţelor şi proprietăţile acestora, pe baza cărora să se întrevadă legatura între teorie 

şi sfera aplicativă a chimiei . 

Experimentul, ca metodă de învăţare, realizează şi capacităţi cuprinse în sfera 

atitudinilor. Reuşita, pas cu pas în activitatea experimentală, creează condiţii necesare 

formării şi dezvoltării interesului elevului pentru metodă, pentru domeniul chimiei ca 

ştiinţa aplicată a dorinţei elevului de a lucra, ce îl conduce pe acesta la o apropiere 

afectivă de domeniul ştiinţific,în general. 

Crearea unui mediu de învătare adecvat este crucială pentru ca elevii să traiască 

experienţele de învaţare în aşa fel încât acestea să devină premise pentru rezolvarea de 

probleme în viaţă de fiecare zi. Există trei etape distincte, obligatorii fiecărui 

experiment: 

 etapa pregătitoare (anticipativă) care constă în introducerea elevului în 

problemele experimentului (motivaţia teoretică, condiţiile materiale, şi 
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cunoaşterea interrelaţiei între acestea şi conţinutul teoretic, formularea unor 

ipoteze, stabilirea ordinii operaţiilor de efectuat); 

 etapa de efectuare, care constă în realizarea experimentului, observarea directă a 

fenomenului produs experimental, interpretarea acestor observaţii; 

 etapa de evaluare în care se formulează concluzia pe baza interpretării 

observaţiilor şi se confruntă cu ipotezele. 

Respectând strict aceste trei etape, experimentul de laborator poate conduce la 

conştientizarea operaţiilor făcute de elevi, adică la formarea capacităţii de investigaţie 

experimentală. 

Metoda învăţării prin experimentul de laborator se supune rigorilor generale ale 

unui proces educaţional organizat ştiinţific. 
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RELAŢIA UTILIZATOR – BIBLIOTECAR, O PUNTE DE LEGĂTURĂ 

SPRE CUNOAŞTERE 

Bibliotecar Vasile Elena 

Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu“, Ploieşti 

Motto: „Astăzi, mai mult ca oricând, biblioteca este o instituţie de cultură 

complexă şi de o uimitoare diversivitate şi elasticitate în adaptarea la condiţiile pe care 

le oferă mediul social în care se desfăşoară” 

(Bălăeţ, Dumitru – 1968) 

Biblioteca este un instrument de eliberare publică şi organizată a cunoaşterii, 

biblioteca este o structura a libertăţii, deschisă oricarui orizont de dezvoltare fiind 

printre primele surse de informaţie. 

În 1859 anul, Edward Edwards, primul bibliotecar al bibliotecii publice din 

Manchester, susţine în „Handbook of library economy” că asistarea cititorilor în 

investigaţiile lor este una din sarcinile ce trebuie permanent asigurate de un bibliotecar: 

„Prima datorie a bibliotecarului nu este de a răspunde la întrebări, ci de a instrui 

solicitatorul cum să se folosească de materialele prin care poate găsi răspunsul”. 

Pentru a descrie studiul - TENDINŢE NOI – în serviciile de referinţe din 

biblioteci de Hermina G. B. Anghelescu cu tema - (Utilizatorii serviciului de referinţe) - 

nu trebuie să uităm că întotdeauna există relaţia utilizator - bibliotecar în marea cetate a 

cunoaşterii, Biblioteca. 

Literatura de specialitate recunoaşte importanţa Serviciului de referinţe din 

cadrul unei biblioteci, serviciu care ilustrează adecvat funcţia bibliotecii de intermediar 

între informaţii şi beneficiarii acestora. Se vorbeşte tot mai mult de funcţia bibliotecii de 

a selecta şi organiza informaţia având ca scop satisfacerea nevoilor informaţionale ale 

utilizatorilor, în acest sens, Serviciul de referinţe joacă un rol primordial. 

Pornind de la acceptarea afirmaţiei că Serviciul de referinţe funcţionează ca o 

punte de legătură între resursele de informare şi utilizatori în procesul de regăsire a 

informaţiei, trebuie recunoscut faptul că bibliotecarul de referinţe este cel care asigură 

utilizatorilor atât asistenţa de referinţe, cât şi însuşirea deprinderilor necesare pentru 

găsirea, folosirea şi evaluarea informaţiei. 

Autoarea articolului publicat în revista „BIBLIOTECA” nr. 10 / 2002 şi-a 

propus să prezinte evoluţia actuală a serviciului de referinţe în biblioteci, odată cu 

schimbarea rolului bibliotecilor în contextul societaţii cunoaşterii. De asemenea, a 

considerat că este necesar să evidenţieze aspectele particulare şi nevoile specifice 

implementării serviciilor de referinţe şi punctele de formare specifice, în stare să 

satisfacă cerinţe de informare diverse, ce decurg din diversitatea utilizatorilor pe care îi 

deserveşte.  

Mişcarea de susţinere a reformei în cadrul serviciului de referinţe a început cu 

articolul „Eşecurile serviciului de referinţe: cum să facem faţă reuşitei şi nereuşitei în 

cadrul Biroului de Referinţe”, scris de Bill Miller şi publicat în revista „American 

Libraries” care a schimbat radical natura dezbateri privitoare la serviciul de referinţe. 

Din 1984 încoace au apărut noi provocări pentru bibliotecarii de referinţe:  

- să fie profesori cu experienţă, să fie capabili să scrie şi / sau să citească în cât 

mai multe limbi străine,  

- să fie căutători on-line pricepuţi,  

- să fie utilizatori competenţi ai calculatorului şi  
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- să cunoască bine Internetul - toate acestea în plus faţă de îndatoririle lor 

tradiţionale.  

Miller a susţinut faptul că biblioteca trebuie să deţină resursele adecvate pentru 

fiecare serviciu pe care îl oferă utilizatorilor. Serviciile de referinţe au fost create pentru 

a face biblioteca accesibilă tuturor, iar acest obiectiv persistă şi astăzi: este miezul 

serviciului de referinţe din zilele noastre. Pe măsură ce serviciul se modifică, principala 

sa calitate trebuie menţinută pentru fiecare nouă generaţie de utilizatori. 

Concepţiile moderne despre serviciile de referinţe privind mecanismele de 

stocare şi regăsire a informaţiei, cantitatea de informaţii disponibile şi intensificarea 

activităţii acestor servicii nu diferă cu mult de concepţia expusă de Samuel Green. 

Pentru prima dată ideea intensificării practicii de referinţă pentru cititori a fost lansată în 

lucrarea lui Samuel Green - Personal Relations Between Librarians and Readers  

(Relaţii personale între Bibliotecari şi Cititori), publicată în 1876 în revista - American 

Library Journal (în prezent Library Journal). Până atunci bibliotecarii erau preocupaţi de 

achiziţia şi organizarea materialelor, iar utilizatorii bibliotecii, cum şi era de aşteptat, 

trebuiau să găsească de sine stătător informaţia de care ei aveau nevoie. Pentru acea 

perioadă lucrarea lui S. Green a fost stranie, neaşteptată şi surprinzător de modernă în 

acelaşi timp privind concepţia activităţii de referinţă. Este important de menţionat că 

cele trei funcţii de bază - informarea, consultarea şi instruirea au fost analizate în 

lucrarea lui S. Green. El atrăgea atenţia bibliotecarilor că mulţi utilizatori, în special, 

persoanele încadrate în câmpul muncii şi oamenii de afaceri nu au nici cunoştinţe, nici 

timp să caute informaţia de care ei au nevoie, deci, bibliotecarul trebuie să găsească şi 

să ofere această informaţie utilizatorilor. 

Din punct de vedere pragmatic, Bill Katz consideră că factorii de bază ai 

procesului de referinţe sunt: informaţia, utilizatorul şi bibliotecarul. 

În urma unor studii empirice, J. Durrance spunea că o bună conlucrare între 

bibliotecar şi utilizator conduce spre un rezultat bun în activitatea de referinţe. 

Bibliotecarul răspunde rapid cererilor de informare, de obicei, preiau responsabilitatea 

de căutare spre a ghida utilizatorul spre sursele de informare potrivite, dispuşi să înveţe 

elementele de referinţe şi să orienteze el însuşi utilizatorul spre informaţia cerută. De 

asemenea, J. Durrance descoperă în noul model o interacţiune personală de durată între 

beneficiar şi bibliotecar, prin încrederea utilizatorilor îndreptată spre posibilităţile 

mijloacelor informatizate, gata să rezolve „de la sine” toate dificultăţile prin:  

- abilitatea de a comunica pe înţelesul beneficiarului (utilizatorului),  

- dorinţa de a depista nevoia reală de cunoaştere,  

- tactul în contact cu personalităţile dificile,  

- promptitudinea faţă de utilizatorii aflaţi în dificultate. 

Studiul serviciilor de referinţe a fost necesar din punct de vedere al modernizării 

şi dezvoltării acestor structuri infodocumentare, pentru a demonstra eficacitatea şi 

utilitatea într-un mediu concurenţial. 

Din interacţiunea utilizator - bibliotecar atunci când utilizatorii nu ştiu exact ce 

vor, Virginia Massey - Burzio observa o degradare a prestaţiei profesionale având drept 

cauze:  

-gradul de dificultate a întrebărilor,  

-lipsa de timp,  

-relaţia psihologică dintre beneficiar şi bibliotecar, compromiţând calitatea 

asistenţei de care ar putea beneficia.  
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De aceea, în urma studiului întreprins Marssey - Burzio a constatat că mulţi 

dintre participanţii la sistemul de servicii de referinţe nu ştiau că pot beneficia de un 

serviciu superior care prin continua modernizare şi cerinţa de informaţie are la bază cea 

mai veche punte de legatură spre cunoaştere şi anume utilizator - bibliotecar, legatură ce 

duce la eficientizarea procesului instructiv educativ, o deschidere spre nou în funcţie de 

cerinţele curente ale lumii moderne. 
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Geangu Răzvan 

Colegiul „Spiru Haret, Ploieşti,  

Coordonator Minodora Petrisor 
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Colegiul „Spiru Haret, Ploieşti,  
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Paiu Vlăduţ, clasa a IX-a B,  

Prof. coordonator Dumitru Nicoleta Cristina 

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Ploieşti 
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LUMEA FANTEZIEI - CĂRŢILE 

 
Alice Andreea Mareşi 

Colegiul Naţional „Spiru Haret”, Tg. Jiu  
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INIŢIERE ÎN CULTURA JAPONEZĂ 

 
Alice Andreea Mareşi 

Colegiul Naţional „Spiru Haret”, Tg. Jiu  
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EDUCAŢIA DE-A LUNGUL TIMPULUI 

 

 
Delicu Ioana 

Clasa a VIII- B, Şcoala Gimnazială Leţcani, Iaşi,  

Profesor Nicoleta Gavrilă 
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Moşneagu Florentina, clasa a VII-a A,  

Şcoala Gimnazială Leţcani, Iaşi,  

Profesor Nicoleta Gavrilă 
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ŞCOALA ŞI EDUCAŢIA 

 

 

Grigoriu Ştefania, clasa a IV-a A, 

 Şcoala Gimnazială Leţcani, Iaşi,  

Profesor Nicoleta Gavrilă 
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FLOAREA CĂRŢII 

 

 
Măldărăşeanu Diana 

Colegiul Tehnic „Toma Socolescu, Ploieşti,  

Prof. îndrumător Marian Dragomir 
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