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Agora Didactică – „Învățământul românesc și provocările secolului XXI” 
 

În data de 16 mai 2017 a avut loc o nouă întâlnire a „Agorei didactice”, tema propusă pentru 

dezbatere fiind „Învățământul românesc şi provocările secolului 21”. 

Înainte de începerea dezbaterii, domnul director al CCD Timiș reamintește că invitația 

adresată cadrelor didactice din județul Timiș de a se alătura grupului de profesori entuziaști care au 

lansat „Agora didactica” rămâne şi va fi în continuare deschisă doritorilor. 

 

Domnul Cristian Gabriel Vlad, profesor de istorie şi totodată director al CCD Timiș, 

deschide dezbaterea lansând întrebarea „Care este rolul învățământului şi al educației, în general, în 

societatea de azi?”, amintind că suntem datori să lăsam noilor generații  niște valori şi principii pe 

care să poate clădi, aducând totodată o plus-valoare la tot ceea ce am moștenit şi noi, la rândul 

nostru. 

Globalizare, valori răsturnate, tehnologii moderne şi tot mai complexe sunt doar câteva din 

provocările pe care societatea de azi le ridică în calea profesorului dar şi a elevului, a părinţilor, a 

comunităţii. 
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Doamnele profesor Filip şi Roiban subliniază că, în ziua de azi foaia scrisă e tot mai 

neglijată în detrimentul internetului, a facebook-ului, dând naștere unei noi categorii, cea a 

„analfabeților funcționali”. 

„Se poate vorbi, oare, de un caracter vetust al cărţii?” se întreabă domnul profesor Pepa. 

Atitudinea refractară a elevilor când vine vorba de citit a fost, din păcate, observată de către toate 

cadrele didactice care, deşi nu neagă importanţa internetului, o inepuizabilă sursă de informaţii, 

foarte îndrăgită de elevi, insistă ca cei aflaţi pe băncile şcolii să citească.  

De unde iau eu, profesor, informația? Profesorii se luptă de cele mai multe ori singuri, prin 

forţe proprii să culeagă informații de care au nevoie la clasă. Domnul profesor Barangă amintește că 

a solicitat în  repetate rânduri Ministerului Educației Naționale să creeze o bază de date electronică, 

o  „bibliotecă virtuală”, pe un site al Ministerului care să cuprindă toate manualele digitale care să 

poată fi accesate de către orice elev, părinte, profesor de oriunde şi oricând. Profesorul cheltuie bani 

din bugetul personal pentru diverse dotări care țin de desfășurarea în condiții optime a procesului de 

învăţământ. Astfel că, ajungem să ne întrebăm: oare nu e mai bună metoda tradițională cu dictarea 

şi scrierea în caiete? După ce se termină tot „spectacolul didactic”, elevul cu ce se alege?     

Care este accepţiunea cuvântului educaţie? Ce înţeleg unii elevi şi părinţii lor prin educaţie? 

Domnul Barangă se întreabă: oare educația înseamnă să institui reguli şi interdicții sau să lași elevul 

să se simtă bine?  

Eșecul educației morale în școală ne duce cu gândul la eșecul societății la modul general, 

fiind imperios necesar ca morala să intre în funcțiune în societate. „Orașul te face liber”, amintește 

domnul profesor Barangă de vorbele unui mare învăţat din zilele noastre; oamenii plecați din 

mediul rural în mediul urban se transformă, mirajul marelui oraș îi prinde în mrejele lui şi nu le mai 

dă drumul. 

Doamna profesor Doboș se întreabă: „Cât formăm caractere şi cât informăm prin activităţile 

pe care le desfăşurăm în şcoală?” 

Nevoia stringentă a societăţii din zilele noastre este o politică educațională coerentă, clară, 

stabilă, care să nu fie schimbată după bunul plac al fiecărui ministru nou venit la putere. 

 

Întâlnirea se încheie nu înainte de a se fixa tema viitoarelor dezbateri: „Profesiunea 

didactică: trecut, prezent şi viitor”, în data de 5 septembrie,  în noul an școlar 2017-2018, când vă 

aşteptăm cu drag. 

 
 


