
Şapte teze privind educaţia cadrelor didactice şi scopul educaţiei  
 
 

Josef Huber, 
coordonatorul Programului Pestalozzi al Consiliului Europei  

 
   

                                                                                                                      Motto: 
“Fiecare adevăr are patru colţuri: ca un profesor iti dau un colţ,  

şi este  sarcina ta să găseşti alte trei”.  
                                                                                                                       Confucius 
   
Viziunea  
 
Educaţia trebuie să fie ghidată de “viziunea societăţii  în conformitate cu care copiii 
noştri trebuie să trăiască”. În aceste cuvinte sociologul chilian Eugenio Tironi [i] 
descrie " raţiunea de a fi" şi principiul director al educaţiei. Nu pot să nu fiu de acord 
cu această afirmaţie. Educaţia nu se  desfăşoară într-un vid, căci factorii de decizie 
politică în domeniul educaţiei şi profesioniştii educaţiei sunt profund ancoraţi în 
societate şi în opiniile despre ceea ce este şi ceea ce nu este de dorit pentru prezent 
şi pentru viitorul acestei societăţi (indiferent dacă spun ei, astfel sau nu).  
 
Pentru a disocia valorile din acţiunile cuiva, în cazul nostru acţiunile în domeniul 
educaţiei, în ciuda faptului că este o practică larg răspândită, nu este nici etic, nici 
acceptabil şi nici nu este de ajutor pentru a trăi împreună în această societate, pe 
termen mediu şi lung, dacă nu ne preocupăm de educaţie. 
 
   
Opţiuni 
 
Cea mai mare provocare cu care ne confruntăm astăzi este de a ne asigura de faptul 
faptul că societăţile noastre se pot dezvolta în continuare la nivel global, menţinând 
şi îmbunăţiând condiţiile de viaţă şi bunăstarea tuturor cetăţenilor din lume. Noi 
trebuie să facem o alegere în ceea ce priveşte viitorul societăţii în care trăim. Ne 
putem oare imagina o lume care este guvernată de mitul creşterii economice 
veşnice, şi care, prin modul său de producţie şi reproducţie epuizează şi distruge 
resursele naturale şi sănătatea oamenilor, unde bunăstarea se exprimă în primul 
rând în valorile materiale, unde o mică parte a populaţiei lumii trăieşte în sărăcie 
permanentă sau aproape de sărăcie şi unde astfel de cezuri în ceea ce priveşte 
dreptatea şi bunăstarea pot favoriza ideile de răzbunare, pregătind terenul pentru 
conflictele ulterioare, pentru ideologiile şi regimurile totalitare?   
 
Sau ne putem imagina o societate diferită pe o scară globală? Oare ne putem 
imagina o societate, bazată pe democraţie, respectarea drepturilor omului şi statul 
de drept, o societate, care este sustenabilă şi durabilă din punct de vedere 
economic, ecologic, social, politic? Dacă facem acest lucru, atunci avem nevoie de 
educaţie, care mobilizează potenţialul intelectual şi emoţional al fiecărui cetăţean, 



astfel încât fiecare poate contribui ca această viziune să devină o realitate.  
 
Scop  
 
Dacă suntem de acord că alcătuirea unei viziuni cu privire la societatea, pe care 
dorim să o edificăm va servi drept un principiu director pentru educaţie, putem reveni 
la întrebarea principală formulată anterior. Parafrazând discuţiile care au avut loc la 
a doua reuniune a taskforce-ului privind Magna Charta a Universităţii viitorului 
(Luxemburg, 2006) putem formula trei scopuri precise ale educaţiei: reproducerea 
prezentului, critica prezentului şi lărgirea înţelegerii prezentului.  
 
Educaţia contemporană pare astăzi guvernată, în principal, de reproducerea 
prezentului şi într-o măsură mai mică de lărgirea înţelegerii prezentului. Cu toate 
acestea, dacă dorim să facem faţă provocărilor globale ale lumii contemporane, vom 
avea nevoie de stabilirea unui echilibru optim al tuturor celor trei scopuri menţionate. 
Plasând educaţia sub primatul reproducerii prezentului, respingând critica şi situând 
în fundalul dezbaterii problema lărgirii înţelegerii prezentului, nu vom putea găsi 
răspunsurile de care lumea contemporană are nevoie urgentă.  
 
Pentru aceasta avem nevoie de a construi educaţia, pornind de la creativitate şi 
innovare, de la cererea neconvenţională şi gândire, ceea ce nu se poate rezolva prin 
simpla transmitere a unui set de cunostinţe primite sau de competenţe statice.  
 
Consiliul Europei îşi propune să abordeze scopul educaţiei dintr-o perspectivă uşor  
diferită susţinând că: "... toate scopurile educaţiei", trebuie să fie abordate pornind de 
la [ii]: 
  
•Pregătirea pentru piaţa forţei de muncă; 
•Pregătirea pentru viaţă de cetăţeni activi în societăţile democratice; 
•Dezvoltare personală; 
•Dezvoltarea şi menţinerea unei baze largi de cunoştinţe; 
  
 
 
Din nou, importanţa educaţiei se află în echilibru, un echilibru orizontal,al  diferitelor 
scopuri, care trebuie să fie dezvoltate în mod egal pentru toţi cetăţenii, şi nu pe 
verticală, în sensul că pentru unii oameni ar putea fi suficient pentru a dezvolta doar 
una sau cealaltă, sau poate două din cele patru direcţii menţionate.  
 
   
Trei "P"  
 
Viziunea noastră cu privire la un  viitor de dorit pentru societate defineşte sensul 
acţiunii noastre în domeniul educaţiei. Totuşi, pentru ca "scopul" să devină realitate 
avem nevoie de două mai multe "P", decât: "politica" şi "practică", sau mai degrabă 
cei care fac politică şi cei care sunt practicieni. Pe scurt, avem nevoie, de asemenea, 
de un alt "P", avem nevoie, de "oameni". Avem nevoie de toţi factorii de decizie 



politică şi de practicieni, care au în vedere scopul educaţiei şi ale căror acţiuni sunt 
ghidate de acest scop. Ambele grupuri joacă un rol vital şi, în acelaşi timp, fiind 
complementare, trebuie să fie clar că factorii de decizie se află acolo pentru a sprijini 
practicienii, astfel încât cei din urmă să fie capabili să desfăşoare o activitate 
practică, care să reflectă valorile şi principiile care stau la baza alegerii făcute mai 
devreme: societatea dorită şi în care sperăm că vor creşte copii noştri. 
 
   
Scopul şi efectele  
 
Totul în domeniul educaţiei va fi influenţat de scopul formulat şi la care aceasta 
subscrie, şi anume: modul în care educaţia este organizată, ce ofertă  educaţională 
este formulată, curriculum-ul - ceea ce este predat şi cum este predat, modul în care 
profesorii sunt formaţi - formarea iniţială şi cea continuă. Acesta va influenţa chiar şi 
ceea ce gândim cu privire la educaţie şi cunoaştere şi modul în care se desfăşoară 
activitatea de învăţare. Totodată, acesta va influenţa şi modul în care  abordăm 
problema calităţii educaţiei şi cum putem încerca să o evaluăm. Dacă alegem 
reproducerea prezentului, drept scopul principal al activităţii noastre educaţionale, o 
mare parte din sistemul nostru educaţional va fi focusat pe transmiterea unui set de 
cunoştinţe primite.  
 
Activităţile de predare, care se axează pe o transmisie eficientă vor fi un extrem de 
favorizate şi învăţarea în formarea iniţială şi cea continuă a profesorilor va fi mai mult 
concentrată pe dezvoltarea personalităţii, pe gândirea critică şi învăţarea autodirijată. 
Practicile şi politicile educaţionale, care favorizează transmiterea eficientă şi eficace 
de cunoştinţe incontestabile, vor fi extrem de apreciate, iar, instrumentele noastre de 
evaluare vor viza tocmai faptul că transmiterea eficientă a cunoştinţelor  clasice 
poate duce la închiderea cercului profeţiilor, care mai se impun încă în domeniul 
educaţiei.  
 
Dezvoltarea transversală a abilităţilor şi atitudinilor, cum ar fi capacitatea şi abilitatea 
de a acţiona într-un mod democratic, de a gândi critic, de a accepta  deschiderea 
către diversitate, de a fi creativ şi abilităţile de rezolvare de probleme, etc. vor 
continua să aibă o existenţă marginală. Contează prea puţin, dacă aceste abilităţi şi 
atitudini transversale îşi pot afla sau nu locul în discursul ce însoţeşte politica 
educaţională, căci atâta timp cât acestea nu sunt pe deplin integrate în concepţia de 
bază, ce defineşte scopul educaţiei, nu vor influenţa practica educaţiei suficient de 
mult pentru a provoca o schimbare. 
 
  
De la predare la învăţare  
 
Preluând viziunea despre o societate democratică sustenabilă ca un principiu 
director în definirea scopurilor educaţiei, ce vor servi în mod echilibrat adoptării 
acesteia şi implicaţiile pe care această decizie le are pentru practica educaţiei şi 
rezultatele aşteptate ale subiecţilor instrucţiei, suntem nevoiţi să acceptăm o 
schimbare de paradigmă în politica educaţională şi, mai presus de toate, în practica 



educaţională. Ar trebui să ne îngrijoreze mai puţin Didactica Magna  decât 
Matetica, aşa cum numea Comenius „arta de a învăţa” [iii].  
 
Avem nevoie să ne îndreptăm  spre o pedagogie, care se bazează pe învăţare ca un 
proces de interacţiune, pe construcţia unei învăţări în cooperare, pe o viziune 
holistică a subiectului învăţării şi care nu mai este divizată în dimensiunile sale 
cognitive, pragmatice şi afective, spre o pedagogie care duce la responsabilizare şi 
nu doar la reproducerea de cunoştinţe şi practici existente. Pe scurt, avem nevoie de 
o pedagogie, care priveşte mai mult faţă către învăţare decât spre predare. Avem 
nevoie de o pedagogie care să ia în considerare individul ca întreg şi care să 
dezvolte conştientizarea individului, cunoştinţele şi înţelegerea sa, precum şi practica 
sa ca persoană şi ca actor social.  
 
Este nevoie de o pedagogie, care oferă provocări concepţiilor subiectului învăţării, 
care oferă experienţe noi şi mai presus de toate, posibilitatea de a gândi despre ea 
şi de a reflecta asupra lui, împreună cu semenii săi. Nu în ultimul rând, avem nevoie 
de o pedagogie, care se defineşte, mai degrabă, ca o facilitare a învăţării decât ca o 
transmisie foarte bine structurate de cunoştinţe interactive, adică de a face şi de a 
face lucrurile cu ceilalţi. Aşa cum spuneau şi Johnson, Johnson şi Smith [iv]: 
"Învăţarea este un proces social, care are loc printr-o interacţiune interpersonală într-
un cadru de cooperare Indivizi, lucrând împreună, pot construi cunoştinţe şi o 
înţelegere comună." O privire de ansamblu interesantă şi cu caracter informativ 
privind concepţiile despre învăţare pot fi găsite în biblioteca on-line "infed", 
enciclopedia educaţiei informale http://www.infed.org.  
 
Se subînţelege că, dacă vrem ca profesorii să dezvolte acest tip de acţiune 
pedagogică vor trebui să o experimenteze ei înşişi în prealabil. Profesorii au nevoie 
de a folosi sprijinul reciproc pe care îl pot obţine de la colegii lor, aducând provocări 
ideilor lor şi respectiv, a colegilor lor, învăţând despre modalităţile diferite de acţiona 
la catedră, obţinând şansa de a reflecta asupra acţiunilor, practicilor şi valorilor lor, 
împreună cu alţii. Acesta este motivul pentru crearea de reţele de tip network capătă 
o astfel de importanţă. Tehnologia a avansat mult de la momentul în care în 1973 
Ivan Illich a vorbit despre " învăţarea web” [V]. În prezent, abundă site-urile web şi 
blog-uri, bazele de date online care vizează educaţia. Acestea sunt destinate fie 
pentru profesorii de o anumită disciplină - oferă lecţii de planuri şi alte resurse 
educaţionale sau încearcă să ofere un spaţiu de discuţie privind multe probleme 
generale, cu care se confruntă cadrele didactice, cum ar fi cea mai bună utilizare a 
tehnologiei moderne, utilizarea de resurse educaţionale în implementarea 
curriculumului, un spaţiu pentru a împărtăşi puncte de vedere în probleme cu care 
practicienii educaţiei se confruntă [vi].  
 
Programul Pestalozzi de formare continuă a cadrelor didactice, al Consiliului Europei 
şi Centrul European de Cultură Wergeland, fondat de către autorităţile norvegiene, în 
colaborare cu Consiliul Europei, constituie, în prezent, o platformă de lucru pentru 
profesioniştii din domeniul educaţiei, pentru a sprijini comunitatea tot mai mare de 
bune practici în domeniul educaţiei în întreaga Europă. Profesioniştii din domeniul 
educaţiei consideră că o schimbare de paradigmă în practica educaţională devine 

http://www.infed.org/


necesară atunci când viziunea, valorile şi principiile Consiliului Europei - democraţia, 
drepturile omului şi a statului de drept – sunt transpuse în practica educaţională. 
Acest lucru se reflectă şi în publicaţia recentă a Programului Pestalozzi Formarea 
cadrelor didactice pentru schimbare, care se doreşte a fi o contribuţie la 
dezbaterea în curs - mai necesară decât oricând - privind rolul profesorilor şi a 
formării cadrelor didactice în contextul mai larg de predare şi învăţare pentru o 
societate democratică durabilă. [vii] 
 
   
Obstacole  
 
Ca întotdeauna, există şi obstacole. Nu doresc să vorbesc despre rezistenţa 
generală la schimbare şi respectiv, despre toate cauzele ce fac posibilă această 
rezistenţă. Aş dori să aleagă doar două, care par foarte importante din punctul meu 
de vedere. În primul rând aş dori să subliniez un obstacol strâns legat de educaţie, şi 
anume: o rezistenţă la învăţare sau precum spunea în 1973, Thomas Szasz, 
Profesor Emerit la Universitatea din New York, psihiatru, autor de lucrări privind 
educaţia: "Orice act de învăţare conştientă determină dorinţa de a suferi un 
prejudiciu al propriei persoane. Acesta este motivul pentru copii de vârstă mică, 
înainte ca ei să fie conştienţi de propria lor importanţa află atât de uşor, şi, respectiv, 
de ce persoanele în vârstă, în special, nu pot învăţa de toate "[viii]. Nu este 
întotdeauna uşor ca cineva să renunţe la ceea ce ştie, la certitudinile şi convingerile 
sale, rezultat al proceselor anterioare de învăţare.Este nevoie de mare disponibilitate 
de a pune în discuţie ceea ce ne-a folosit până acum în diferite prilejuri. Adevărata 
provocare care se ascunde în spatele termenului utilizat pe scară largă, şi anume 
învăţare pe tot parcursul vieţii este: Suntem pregătiţi încă să mai învăţăm?  
 
Al doilea obstacol se referă la conceptele înşişi şi modul în care acestea sunt folosite 
sau la locul pe care acestea le iau în acţiunea noastră. Desigur, stă în puterea 
individului să definească sensul termenii şi conceptele, pe care le folosesc, de pildă 
cum percep ei activitatea de educaţie, cunoştinţele şi respectiv, activitatea de 
predare. Mulţi vor simţi că termenul de predare conţine, desigur, şi prin definiţie, 
componenta de învăţare ca un element central. Dar este oare aşa? Şi dacă da, în ce 
fell se manifesta aceasta din urmă?  Concepem noi oare învăţarea ca rezultat al 
predării sau înţelegem că învăţarea reprezintă un proces prin care subiectul învăţării 
este implicat activ în acest proces? Care sunt principalele conotaţii conştiente şi 
inconştiente ale utilizării de către noi a noţiunilor de învăţare şi respectiv, de predare 
şi, mai mult, care dintre acestea sunt prezente în activitatea noastră educaţională de 
zi cu zi? Aceasta este momentul în care se întrevede impactul definiţiilor şi 
conceptelor asupra noastră, precum şi faptul că acestea reprezintă un transport 
informaţional, la care ne-am gândit să renunţăm cu mulţi ani în urmă. 
 
[i] Eugenio, Tironi, El sueño chileno. Santiago, Aguilar Chilena de Ediciones, 2005. 
[ii] Final Declaration of the Standing Conference of European Ministers of Education  
“Building a more humane and inclusive Europe: role of education policies”, 
Turkey, 2007. 
[iii] Johann Amos Comenius, Didactica magna in Opera didactica omnia, 1657. 



[iv] David Johnson, Roger Johnson and Karl Smith, Active Learning: Cooperation 
in the College Classroom, Edina, MN: Interaction Book Co., 1991. 
[v] Illich, Ivan (1973a) Deschooling Society, Harmondsworth: Penguin. 116 pages; 
şi http://www.preservenet.com/theory/Illich.html 
[vi] De exemplu http://www1.teachertube.com; http://teachersteachingteachers.org/ 
[vii] Josef Huber, , Pascale Mompoint-Gaillard (eds), Teacher education for 
change: The theory behind the Council of Europe Pestalozzi Programme, 
Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2011. 
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