
Agora didactică  – „Demersul identitar în educație” 

 

 În data de 4 aprilie 2017 a avut loc prima întâlnire din cadrul „Agorei didactice” cu 

tema „Demersul identitar în educație”. 

 După prezentarea obiectivelor Agorei didactice, a acut loc o dezbatere moderată de 

domnul Vlad Cristian, directorul CCD Timiș, pe tema demersului identitar în educație, în 

contextul noilor planuri-cadru și programe școlare pentru gimnaziu. 

 În deschidere, domnul Vlad Cristian a prezentat evoluția ideii de identitate națională în 

statul român și în legislația privind educația, începând cu a doua jumătate a secolului XIX, 

trecând prin perioadele interbelică, comunistă și post-decembristă. 

 Domnul profesor Barangă Petru a prezentat câteva idei legate de prezența conceptului 

de identitate națională în programele și manualele de istorie, începând cu primii ani de după 

1990 și până în prezent, subliniind faptul că acest concept este tot mai mult ignorat, deși 

Legea Educației Naționale stabilește ca principiu ce guvernează educația „asumarea, 

promovarea și păstrarea identității naționale și a valorilor culturale ale poporului român”. 

 Au avut loc discuții pe baza acestei prezentări, făcându-se referire la diferite aspecte ce 

țin de demersul identitar în educație: 

- Locul identității naționale în contextul integrării europene a României și modul în care 

se raportează identitatea națională la identitatea europeană; 

- Dacă sunt posibile identitățile multiple, spre exemplu în cazul minorităților naționale 

sau a românilor care au emigrat în străinătate; 

- Care ar fi modalitățile optime de a promova identitatea națională și valorile culturale 

în rândul elevilor. 

S-au formulat concluzii referitoare la necesitatea colaborării dintre școală, diferiți 

factori instituționali și organizații aparținând societății civile, pentru a identifica și pune în 

practică activități educative care să atragă elevii și să îi îndemne spre studiul acelor discipline 

sau tematici cu rol hotărâtor în promovarea identității naționale. 

În final, s-a stabilit ca următoarea întâlnire să aibă loc în data de 16 mai 2017, cu tema 

„Învățământul românesc și provocările secolului XXI”. 


