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MOTTO :  ,,Acei care pot fac, acei care nu pot predau”   ( Proverb german ) 

 În contextul actual al reformării sistemelor de învățmânt pe plan mondial, noile structuri 
instituționale promovate, diversitatea curriculumului și a metodelor formării inițiale și continue a 
personalului didactic se corelează cu demersurile teoretice de reconsiderare a rolului 
educatorului, de constituire a unei noi identități profesionale, de conturare a unui tip de 
profesionalism dedus chiar din modelele predării dezvoltate și validate în timp. 
 Datorită evoluției continue a societății umane, a complexității și evoluției tehnologiei 
mondiale, noile reconsiderări teoretico-metodologice și praxiologice ale învățământului impun 
redefinirea conceptului de predare, acesta dobândind semnificație numai prin abordarea 
sistemică a procesului de învățământ, predarea fiind o componentă a acestuia, aflată în 
interacțiune cu alte componente – învățarea și evaluarea. 
 Trebuie remarcat faptul că omul este o ființă educabilă, de aceea, în evoluția sa, el a 
cunoscut mai multe etape de culturalizare: individuală, de grup și apoi instituțională. El a pornit 
de la învățarea folosirii uneltelor pentru prepararea hranei și apărării și a ajuns în prezent la 
explorarea cosmosului, utilizând tehnologia robotizată învățată în școala modernă, care de 
fiecare dată a răspuns  nevoilor și evoluției societății. De-a lungul timpului, școala a cunoscut un 
proces continuu de evoluție, pornind de la prima alfabetizare prin învățarea religiei, cititului, 
scrisului și socotitului, continuând cu noțiuni despre științele naturii, matematică, educație 
moral-civică și limbi străine și ajungând în prezent la a treia alfabetizare prin utilizarea 
tehnologiei informației computerizate. Acest parcurs a fost de durată și s-a dezvoltat în mod 
stadial și în unele cazuri concentric.  
 Apariția pedagogiei ca știință, apoi a ramurii sale, didactica, promovată de marele 
pedagog ceh J.A. Comenius în ,,Didactica Magna” (1657) a revoluționat din temelii sensul și 
menirea școlii, dar și rezultatele obținute de aceasta în instrucția și educația elevilor. Apariția mai 
multor cercetari în domeniul pedagogiei a contribuit din plin la conturarea unei linii comune 
privind arta instruirii, prin fuziunea tuturor rezultatelor notabile în domeniu. A apărut apoi 
psihologia care, prin studiile sale, a contribuit la cunoașterea din plin a discipolilor și a 
particularităților lor psiho-fizice. Recomandarile celor două discipline au facut ca școala să se 
modernizeze și mai mult, tocmai prin calitatea și prestația  slujitorilor ei, a dascălilor. Toate 
aceste cercetări au influențat și școala românească, favorizând evoluția sa, dar și apariția 
primelor studii interne efectuate de români. Perioada comunistă de aprox. 45 de ani suportată de 
poporul român și influența U.R.S.S. au făcut ca învățământul românesc să stagneze și să se 
plieze pe orientările și modelele pedagogilor ruși, mai ales ale lui  Makarenko. De asemenea, 
această perioadă a constituit o izolare a școlii românești față de cercetările și evoluțiile vest-
europene în domeniul psiho-pedagogic. Acest lucru s-a simțit după 1990 când blocul comunist s-
a desființat iar România, la fel ca celelalte țări comuniste, și-a recâștigat libertatea. Discrepanțele 
dintre școala românească și cea a țărilor dezvoltate din Europa a fost și mai vizibila după ce țara 
noastră a intrat în Uniunea Europeană. Studiile efectuate asupra performanțelor elevilor români, 
conform standardelor europene, au scos la suprafață carențele și formalismul din învățământul 
nostru: 

- raport informativ-formativ slab, bazat pe multă teorie, în detrimentul laturii aplicative; 
- evaluare de tip reproductiv, cerându-se o memorarea excesivă, robotizată a cunoștințelor; 
- lipsa programelor diverse de formare și perfecționare continuă a cadrelor didactice; 
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- lipsa centrării actului didactic pe formarea la elevi a deprinderilor și competențelor; 
- plasarea elevului ca obiect și nu ca subiect al învățării; 
- comunicare didactică deficitară, bazată mai ales pe utilizarea unor didactogenii; 
- bază didctico-materială minimă sau inexistentă; 
- neimplicarea părinților și a comunității locale în viața școlii, lipsa transferului de sarcini; 
- mentalități și atitudini conservatoare în rândul multor cadre didactice.   
Toate aceste minusuri au determinat reorientarea și modernizarea învățământului din țara 

noastră în așa fel încât și absolvenții români să poată fi integrați pe piața muncii din Europa. 
Unele exemple de români care au devenit celebri în lume prin studiile și cercetările lor țin să 
contrazică afirmațiile precum că școala românească nu scoate valori. Trebuie precizat aici faptul 
că poporul român, un popor care a cunoscut mult timp asuprirea mai multor imperii, s-a remarcat 
mai mereu printr-o dorință fantastică de afirmare, de a trăi în libertate, iar cei care au avut ocazia 
să cunoască mai  devreme acea libertate au gândit, au creat și au adus omenirii inestimabile 
valori culturale sau descoperiri științifice.  

În didactica tradițională, predarea a fost abordată din perspectiva ,,activismului” 
educatorului, funcționând ca un scop în sine, nefiind corelată cu celelalte componente ale 
procesului de învățământ: învățarea și evaluarea. În acest context, predarea se rezuma doar la 
simpla transmitere a cunoștințelor, fără a se urmări sistematic dacă acele cunoștințe au fost 
însușite logic, conștient și dacă elevul poate opera cu ele. Conceptul de predare însemna 
expunere, transmitere sau în alte cazuri ,,dictare” de informații, iar evaluarea (ascultarea) se 
făcea în lecția viitoare prin reproducerea orală și integrală a celor spuse, dictate de profesor. Nu 
erau urmărite conexiunile dintre cunoștințe, noțiunile noi erau transmise separat ca pe o obligație 
profesională, mulți considerau că manualul era obligatoriu, nu programa,  strategia didactică era 
confundată cu metodele de învățământ, iar relația predare-învățare-evaluare nu era considerată 
un sistem. Învățarea, cât și evaluarea, apăreau ca procese, funcții aflate în opoziție de simplă 
juxtapunere, de alăturare mecanică față de predare. Pe lângă toate acestea, predarea se făcea după 
dictonul ,,magister dixit”, doar elevul era considerat ,,cel care învață”, fiind obiect și nu subiect 
al învățării, iar didactogeniile erau utilizate foarte des. Mai grav era faptul că multe persoane 
abilitate să efectueze controlul și îndrumarea ,,dădeau indicații”, spunând că numai așa trebuie 
făcut, altfel este greșit, ștrangulând din start creativitatea, mai ales a tinerilor. Totul mergea după 
niște ,,stas-uri”, iar cine gândea creativ era ,,controlat” imediat. Erai apreciat dacă respectai 
indicațiile, nu dacă-ți îndeplineai obiectivele didactico-profesionale. Toate aceste minusuri au 
făcut ca după 1990 să se renunțe la practicile tradiționale și să fie abordată o strategie nouă de 
predare centrată pe elev și tot demersul didactic să se circumscrie obiectivelor din curriculumul 
național. Primii care s-au simțít vulnerabili la dispariția programelor analitice și  apariția 
curriculumului centrat pe obiective au fost acele cadre didactive care acceptau și îngurgitau tot 
felul de in dicații, fără a le trece prin filtrul personalității proprii.   

Modernizarea învățământului românesc începută încă din 1990 în domeniul predării 
reprezintă un demers complex și dificil care trebuie să satisfacă atât cerințele abordării riguros 
științifice dar și o deschidere către o pedagogie praxiologică, autentică, centrată pe optimizarea 
proceselor de învățare și evaluare. În literatura de specialitate, predarea este definită în raport cu 
învățarea și chiar prin învățare; a preda însemnând a învăța pe alții. Predarea reprezintă 
activitatea desfășurată de profesor în cadrul lecției, spre a determina la elevi activitatea de 
învățare, ambele activități fiind în interacțiune în sistemul pe care îl constituie procesul de 
învățământ. I. Neacșu (1990, pag.109-110) constata existența unor relații de interdependență 
între predare-învățare-evaluare și desprinde câteva perspective de abordare a predării, 
evidențiate și de psihopedagogia modernă: 

- Predarea implică producerea unor rezultate în conduita elevilor, profesorul încercând să 
pună de acord schema învățării cu schema conținutului predării; 

- Rezultatele anticipate ale predării sunt legate de forța de inducere și producere afectivă a 
învățării. O relație afectivă puternică între profesor și elevi precum și o motivație corectă 
și sinceră a învățării creează interes și preocupare pentru elevi; 
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- Predarea și învățarea se manifestă ca procese coevolutive; 
- Predarea implică o structură mentală și interacțională ordonată, bazată pe relațiile interne; 
- Predarea este un proces secvențial și reversibil, în funcție de nivelul dezvoltării psihice a 

elevului; 
- Predare trebuie să faciliteze schimbări comportamentale,  dezvoltarea și formarea 

progresivă a  personalității elevilor; 
- Predarea este un proces mult mai larg decât seria acțiunilor și interacțiunilor din clasă, ea 

implicând comunicarea didactică de la proiectare până la evaluare. Este un demers ce 
trebuie permanent reglat, modulat, perfecționat în funcție de feedback-ul realizat prin 
măsurarea și aprecierea rezultatelor școlare ale elevilor.Ea este legată în permanență de 
evaluare care completează ciclul intervenției educatorului asupra elevului;  

- Evaluarea vine să ghideze acțiunea profesorului și a elevului și contribuie la adoptarea 
deciziilor legate de optimizarea procesului de predare-învățare. O bună comunicare 
didactică ajută la realizarea obiectivelor propuse, urmărește influențarea și modificarea 
comportamentelor individuale și de grup, generează învățare, educație, dezvoltare prin 
implicarea activă a elevului în actul comunicării. 

Practica educațională a demonstrat că o influență covârșitoare asupra calității predării o are 
stilul de predare a cadrului didactic care reunește particularitățile individuale ale acestuia, 
modalitatea sa proprie de lucru cu elevii, stilul său original de instruire. Stilul este asociat 
comportamentului, se manifestă sub forma unor structuri de influență și acțiune, prezintă o 
anumită consistență internă, stabilitate relativă și apare ca produs al personalității. Cercetările 
relevă o multitudine de stiluri/comportamente de conducere în educație: 

-  stilul autoritar se caracterizează prin selectarea și promovarea tehnicilor și procedeelor 
de învățare în totalitate de profesor care structurează timpul, nu încurajează inițiativele, 
sancționează atitudinile și rezultatele elevilor, este distant față de grup, își asumă 
responsabilitate totală în predare. 

- stilul democratic prin care profesorul încurajează implicarea activă a elevilor în procesul 
învățării, inițiativa, valorizează experiența cognitivă a elevilor, cooperează și conlucrează 
cu ei în organizarea situațiilor de învățare, acceptă variante de predare-învățare, prezintă 
criterii comune de apreciere, se comportă ca un membru al grupului. 

- Stilul ,,laissez-faire” relevă rolul pasiv al educatorului, indiferența, minimalizarea 
fenomenelor semnificative în procesul instruirii, acceptă deciziile elevilor, nu face 
evaluări critice, ori negative, la adresa comportamentului elevilor, adoptă un sentiment de 
suficiență în întreaga sa activitate, lasă lucrurile să meargă de la sine. 

Deși poartă amprenta personalității educatorului, stilul de predare se poate ameliora/schimba. 
Important este principiul bunului început, modul în care debutantul este asimilat, format și 
integrat în colectivul didactic, în respectarea standardelor de calitate a actului instructiv-educativ 
din acea unitate de învățământ. De asemenea, o influență majoră asupra formării unui debutant o 
are directorul școlii. Competențele sale manageriale pot construi un cadru didactic complet, iar 
lipsa lor poate dărâma foarte ușor și ceea ce s-a construit în perioada de formare inițială. De 
aceea consider că o mare problemă a școlii românești o constituie selecția directorilor de școli și 
licee, numirea lor trebuie facută cu adevărat pe baza competențelor manageriale și nu pe baza 
apartenenței politice. 

În tabelul următor sunt prezentate câteva caracteristici esențiale ale învățământului tradițional 
și a celui modern: 
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INDICATORUL 

STILUL DE PREDARE 
CLASIC 

STILUL DE PREDARE 
MODERN 

 
ELEVUL 

Este obiect al învățării. El ascultă și 
memorează informațiile transmise de 
profesor. Nu pune întrebări, nu cauta 
singur informații, este supus, umil. 

Este obiect al învățării și participă activ  
în timpul predării. Pune întrebări și 
rezolvă situații de învățare. Adopta 
dreptatea și independența în acțiune. 

 
PROFESORUL 

Realizează predarea conform 
dictonului ,,magister dixit”.  Este 
inflexibil, chiar refractar la sugestii, 
utilizează didactogeniile, nu acceptă 
și nu promovează noul în didactică. 

Este cooperant, accepta dialogul cu 
elevii, este flexibil și receptiv la nou, se 
face înțeles de aceștia, realizează lecții 
plăcute și atractive, este acceptat și 
apreciat pentru rezultatele obținute.  

 
STRATEGIA 
UTILIZATĂ 

Promovează metodele expozitive, o 
formă de organizare frontală și 
utilizează cât mai puține mijloace de 
învățământ. Nu urmărește relația 
proiectare-realizare-evaluare după 
obiectivele disciplinei de studiu. 

Adopta o strategie bazată pe metode 
active, participative, forme de 
organizare diverse și mijloace moderne 
de învățământ. Predarea se circumscrie 
obiectivelor cadru și de referință 
prevăzute de curriculum național. 

 
EVALUAREA 

Este formală, preponderent teoretică, 
și nu se circumscrie obiectivelor 
disciplinei prevăzute în curriculum. 

Utilizează și metode alternative de 
evaluare care solicită elevului 
deprinderi, capacități și competențe. 

 Așadar, privite în ansamblu, dar și comparativ, cele două perioade prin care învățământul 
românesc a trecut scot în evidență parcursul istoric dar și evoluția sistemului nostru de 
invățământ, constituind indubitabil componente ale istoriei învățământului din România. Criticile 
îndreptate asupra unei etape sau laudele excesive asupra celeilalte nu ar fi de recomandat și nici 
de practicat deoarece ar constitui o imixtiune în logica și normalitatea evoluției unei societăți. Ca 
și în alte domenii de activitate și în învățământ s-a înregistrat acea dinamică necesară prin care 
noul de astăzi devine mâine vechi, numai că înlocuirile trebuie făcute cu mult discernământ 
pentru a nu fi afectate valorile perene, ancestrale ale unui popor și de a nu regreta mai târziu 
anumite acțiuni introduse negândit în regulamentele școlilor cum se pare a fi libertatea excesivă 
de comportament și manifestare a elevilor atât în școală cât și în afara ei. Poporul român, de-a 
lungul istoriei, nu a renunțat la demnitate, la dreptate, cinste și onoare, iar astăzi aceste valori 
încep să se piardă încă din școală, iar societatea, alterată și ea, acceptă chiciul, senzaționalul 
murdar și degradant, vulgaritatea dusă până la extrem, se acceptă urcușul nonvalorii pe scara 
valorilor, se acceptă pornirea degradării morale a unei națiuni cunoscută până mai ieri ,, floarea 
de cireș”a curățeniei morale și sufletești. Acum, mai mult ca niciodată, se impune un program 
național de stopare a degradării societății românești prin implicarea tuturor factorilor 
educaționali – familie, școală, presă, televiziune, societate în așa fel încât culturalizarea să 
producă efecte asupra conduitei comportamentale umane.  

De la promovarea acestor valori ar trebui să înceapă modernizarea învățământului din 
România. 
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