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Şcoala şi educaţia 

 

“ A învăţa presupune a te elibera de o ignoranţă, de o incertitudine, de o stângăcie, de o 

incompetenţă, de o orbire; înseamnă să ajungi să faci mai bine, să înţelegi mai bine, să exişti mai 

bine. 

Olivier Reboul 

 

În societatea tradiţională, valorile promovate de şcoală erau ascultarea, disciplina, supunerea 

faţă de profesor. Cadrul didactic avea o poziţie privilegiată în câmpul şcolar, spre deosebire de elev, 

văzut drept obiect pasiv al procesului de învăţământ. Aceste coordonate se modifică însă în şcoala 

modernă, care pune accent pe alte valori, cum ar fi cooperarea, competiţia pozitivă şi iniţiativa 

proprie.  

 Acţiunea definitorie a şcolii rămâne educaţia, considerată un proces destinat exclusiv omului 

şi care vizează disciplinarea şi civilizarea acestuia, din perspectiva unui ideal de personalitate umană, 

propus şi dorit chiar de societate. Ioan Cerghit definea educaţia din mai multe unghiuri, ca proces, 

prin care fiinţa umană este supusă unei transformări îndelungate, ca acţiune de conducere, omul 

devenind o fiinţă formată şi autonomă, dar şi ca acţiune socială sau ca relaţie desfăşurată între doi 

poli, educatorul şi cel care este educat.1 

 Funcţiile educaţiei sunt diverse şi se referă la transmiterea valorilor pe care societatea le 

posedă, la pregătirea şi la formarea oamenilor sau la valorizarea creaţiilor culturale. Educaţia trebuie 

să ţină cont de particularităţile individuale şi de vârstă ale copiilor, folosind metode şi strategii 

optime de dezvoltare ale acestora. Ea trebuie, de asemenea, să stimuleze imaginaţia şi exprimarea 

elevilor, oferindu-le un cadru favorabil creşterii, fără a le impune un cadru rigid, prestabilit. 

 Dacă altădată metoda predominantă de desfăşurare a lecţiei era expunerea, pentru că oferea 

posibilitatea profesorului să-şi etaleze bagajul de cunoştinţe, astăzi se pune accent pe metode 

moderne, care să transforme profesorul în manager al învăţării, iar elevului să i se creeze cadrul unei 

manifestări proprii, pentru a-şi putea forma puncte de vedere personale.   

 Însuşi procesul de învăţământ se îmbogăţeşte cu o nouă latură, evaluarea, care vine să 

completeze predarea şi învăţarea, astfel încât cadrul didactic îşi sporeşte atribuţiile, dar, pe de altă 

parte, dă posibilitatea elevului să ia parte la instruirea proprie, profesorul coordonând acest proces. 

Lecţia, ca formă de bază a desfăşurării instrucţiei şi educaţiei, devine o suită de evenimente care pot 

                                                            
1  Constantin Cucoş - “Pedagogie”, Polirom , 1996 
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fi segmentate, fiecare având coerenţă şi conducând elevii spre realizarea obiectivelor. Acest demers 

se află sub incidenţa unor principii didactice, care îl orientează şi care vizează alegerea unor metode 

specifice, selectarea celor mai utile strategii. Astfel, principiul caracterului educativ al instruirii ţine 

cont nu de cunoştintele pe care elevul le va fi asimilat la sfârşitul procesului educativ, ci de modul în 

care aceste cunoştinţe vor fi aplicate. Tot acest principiu insistă asupra formării unor princeperi şi 

deprinderi de muncă individuală şi intelectuală, mutând accentul de pe informativ pe formativ.  

 Un alt principiu este cel al însuşirii conştiente şi active. Învăţământul tradiţional se axa pe 

respectarea intervalului de timp alocat orei, în dauna elevilor, care nu asimilau în mod corect 

informaţiile transmise. Acest principiu, însă, insistă asupra unei apropieri între elevi şi conţinutul 

curricular şi cere ca ambii parteneri să se implice în procesul didactic. Efortul este dublu. Pe de o 

parte, profesorul trebuie să cedeze o parte din atribuţii, renunţând la poziţia centrală care i se atribuia 

în învăţământul tradiţional. De cealaltă parte, elevul este stimulat să aibă încredere în posibilităţile 

proprii şi să-şi depăşească pasivismul.  

 Câmpul şcolar educativ modern se desfăşoară, aşadar, între două elemente care trebuie să 

participe în egală măsură. Profesorul, manager şi formator al procesului instructiv-educativ, şi elevul, 

obiect şi subiect al acestui proces, dobândind autonomie şi formându-se în spiritul responsabilităţii şi 

al culturii civice.  

 

 

Prof. Olimpia CHIȚU  

Școala Gimnazială Hamcearca, jud.Tulcea 

 

 


