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Natura ne aseamănă, educația ne deosebește!  
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PALEOLITIC   



MESOPOTAMIA 

Primele școli s-au înființat pe lângă temple și au fost 

create de sumerieni. Aici se învățau: scrisul, cititul, 

recitarea de legende, operațiile aritmetice.  

S-au găsit urme de săli de clasă, bănci, tăblițe de lut 

pentru scris exerciții.  

Existau școli speciale pentru scribi, institute superioare 

și observatoare astronomice (instalate în vârfurile 

zigguratelor). 



EGIPTUL  ANTIC  

Biblioteca din Alexandria 

În şcolile egiptene preoţii îi pregăteau pe de-o 

parte pe conducătorii statului (preoţi), iar pe de 

altă parte, pe cei care, îndeplinind diverse 

funcţii administrative mai mărunte, aveau 

obligaţia de a şti să scrie, dar şi pe scribii care 

se îndeletniceau cu redactarea şi descifrarea 

manuscriselor pe baza complicatului sistem al 

hieroglifelor. 
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GRECIA   ANTICĂ  

SPARTA  

ATENA  

Sistemul educaţional spartan era cu precădere unul militar, pe când în Atena 

predomina un sistem democratic. 



Pitagorismul, urmărind dezrobirea sufletului 

din carcera trupului, prin viață cumpătată în 

slujba binelui și a dreptății, a recunoscut că 

mijlocul de a ne ridica peste micimile vieții 

este cunoașterea adevărată a lumii.  

Pitagoreicii prețuiau muzica și armonia ei, ca 

mijloace de înălțare sufletească. 

ŞCOALA   LUI  PITAGORA  

518 î.Cr. în Creta 



Academia din Atena a fost o școală 

filosofică idealistă, întemeiată de 

PLATON într-o grădină din apropierea 

Atenei, care ar fi aparținut eroului 

mitologic Akademos. 

ACADEMIA  DIN  ATENA 

Platon şi Aristotel 

387 î.Cr. 

Prima Şcoală 

superioară politică din 

Europa 



ȘCOALA  LUI  ARISTOTEL  

Lykeion 335 î.Cr.  

Maestrul antic al cunoaşterii îşi învăţa elevii să descopere legile naturale care 

guvernează Universul şi să trăiască în acord cu aceste legi. 



ROMA   ANTICĂ 

QUINTILIAN 

secolul I d.Cr.  

Primele școli romane (ludus) au apărut în 

secolul al V-lea î.Cr., funcționând în Forumul 

Romei. Rolul lor era acela de a oferi copiilor o 

educaţie primară şi elementară, iar pentru tineri 

de a le oferi abilități de socializare (scriere, 

gramatică, retorică). 

Educaţia copiilor în Roma antică era orientată 

spre aspecte practice şi în spiritul integrării lor în 

viața colectivităţii, în sensul de a şti cum să-şi 

exercite şi drepturile şi datoriile.  

Educaţia trebuie concepută în funcţie de vârstă, 

dinspre copilărie spre maturitate şi chiar a 

proiectat lecţii destinate diferitelor categorii de 

vârstă. 



ŞCOALA  DE  ARTĂ  ORATORICĂ    

Şcoală suprioară care pregătea lideri politici sau înalţi 

funcţionari în administraţie. 



EVUL  MEDIU  

Şcoala a funcţionat, mai întâi, pe 

lângă mănăstiri şi biserici.  

Preoţii şi călugării erau cei mai învăţaţi oameni 

ai unei comunităţi, iar una dintre misiunile lor 

era transmiterea cunoştintelor către ceilalţi 

membri ai comunităţi. 

Sorbona – PARIS 



RENAȘTEREA 

Idealul educaţional al epocii este Uomo universale, ilustrat practic prin câţiva 

titani ai acelor timpuri, precum Leonardo da Vinici și Michelangelo.  

Prima universitate (lat. universitas = totalitate, 

uniune de profesori şi elevi) s-a creat în 1065 la 

Parma. 

• Bologna (1088) 

• Oxford (cca. 1170)  

• Paris (1200)  

• Cambridge (cca. 1209) 

• Salamanca (1218) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Laurentius_de_Voltolina_001.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-R5Yw9ij9cQs/UXP_eoCJfxI/AAAAAAAAAC0/TS6avfEasXs/s1600/studen.jpg


MIŞCAREA  PROTESTANTĂ 

sec. al XVI-lea  

În dorinţa lor de a-i face pe credincioşi să citească sistematic Biblia – parte importantă a 

programului lor de reformă religioasă –, conducătorii Reformei au promovat înfiinţarea a 

numeroase şcoli primare, care ofereau o educaţie de bază – scris, citit, aritmetică şi 

religie – pentru copii, în limba proprie a acestora.  
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JAN KOMENSKY  

(1592-1670) 

 

Comenius şi-a întemeiat teoriile 

asupra educaţiei pe o nouă 

filosofie, denumită pansofie sau 

cunoaştere universală şi menită 

să aducă înțelegerea şi pacea în 

întreaga lume. 



A lansat teoria conform căreia mintea omului 

este la naştere ca o pagina albă (sau mai 

degrabă ca o tabliţă goală – tabula rasa. Pe 

tabulă se înscriu ulterior informaţiile pe care le 

obţinem din lumea înconjurătoare prin 

intermediul simţurilor; începem cu lucruri 

simple, pe care le combinăm în noţiuni mai 

complexe şi astfel dobândim cunoaşterea.  

Locke insista asupra creşterii treptate a 

cantităţii şi gradului de dificultate al 

cunoştinţelor predate, ca şi asupra combinării 

matematicii, istoriei şi limbilor străine cu 

jocuri şi cu educaţia fizică. 

JOHN  LOCKE 

(1632-1704) 

 



ILUMINISMUL 

A propovăduit o educaţie bazată 

pe psihologia proprie copilului, 

o educaţie în care observarea 

naturii şi a societăţii trecea 

înaintea erudiţiei livreşti. 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU  

(1712-1778) 



JOHANN HEINRICH PESTALOZZI  
(1746-1827) 

A considerat că îmbunătățirea situației 

maselor populare se poate realiza în 

primul rând prin educație și instrucție, 

care ar trebui să se desfășoare, atât în 

școală cât și în mediul familial, conform 

naturii, adică să descopere și să stimuleze 

abilitățile înnăscute ale copilului. 

 

Pestalozzi a intemeiat în Elveţia şi 

Germania nu numai şcoli pentru copii, ci 

şi cursuri de pregătire pentru profesori.  

 

Ideile sale au fost preluate şi introduse în 

întreaga Europă şi în ţările celorlalte 

continente în care influenţa Europei s-a 

făcut simţită. 



CÉLESTIN FREINET 
(1896-1966) 

Formula propusă are la bază concepte 

ca:  

- pedagogia prin muncă (elevii 

învață fabricând ei înşişi produse 

sau furnizând servicii);  

- învăţarea în grup, pe principiul 

încercare-greşeală;  

- munca în cooperare;  

- învăţarea pornind de la interesele 

fiecărui copil;  

- utilizarea „metodei naturale“ (pe 

baza experienţelor proprii 

copilului).  
 

Metoda lui Freinet este aplicată în numeroase școli din lume. (Finlanda) 



MARIA  MONTESSORI 
(1870-1952)  

A dezvoltat o metodologie proprie fundamentată 

pe principiul „autodezvoltării spontane” – 

stabilirea ritmului propriu de învăţare al fiecărui 

copil.  

Copiii sunt încurajaţi să ia singuri decizii şi li se 

amenajează un spaţiu mobilat cu obiecte pe măsura 

lor („microcosmos“).  



RUDOLF  STEINER 
(1861-1925) 

Pedagogia Waldorf are la bază concepţia 

educaţională a lui Rudolf Steiner, fondatorul 

antroposofiei, o filosofie ce susţine existenţa unei 

lumi spirituale accesibile experienţei directe prin 

intermediul dezvoltării interioare a fiinţei umane. În 

1919, Steiner a înfiinţat o şcoală la cererea lui Emil 

Molt, patronul fabricii de ţigări Waldorf Astoria – de 

aici numele de Pedagogie Waldorf.  

 

 

 

 

 

 

Abordarea Waldorf în pedagogie pune accentul pe imaginaţie şi promovează un 

învăţământ multidisciplinar, cu aspecte practice, artistice şi intelectuale. 
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