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AGORA DIDACTICA - „Pedagogia și provocările mileniului III – capcanele 
rutinei” 

 
 
În data de 7 martie 2018, începând cu ora 1500, s-a desfășurat cea de-a III-a ediție a 

mesei rotunde Agora Didactică, cu tema „Pedagogia și provocările mileniului III – 

capcanele rutinei”. Întâlnirea a avut loc la librăria La Două Bufnițe, în Piața Unirii, nr. 11, 

Timișoara.  

Invitata de onoare a acestei ediții a fost doamna prof. univ. dr. Adriana Babeți.  

Înainte de a începe dezbaterea, domnul Cristian Gabriel Vlad, directorul Casei 

Corpului Didactic Timiș, a ținut să mulțumească dascălilor prezenți pentru interesul acordat 

acestei activități, proiectul AGORA DIDACTICĂ fiind descris ca un cadru prin care 

profesorii din învățământul preuniversitar să beneficieze de întâlniri cu personalități marcante 

din viața culturală bănățeană și națională, dar și să își poată face cunoscute ideile, experiențele 

din cariera didactică prin publicarea de articole în revista online ”Agora Didactică” a Casei 

Corpului Didactic Timiș. 

Domnul director Cristian Gabriel Vlad a evocat temele discutate la cele două întâlniri 

anterioare, și anume: conceptul de identitate națională în statul român în perioada interbelică 

și rolul învățământului și al educației în era contemporană.  

Cea de-a treia întâlnire, a menționat domnul director, abordează tema: Pedagogia și 

provocările mileniului III – capcanele rutinei, propunând spre dezbatere următoarele 

aspecte: 

1. Ideea de rutină în cariera didactică; 

2. Capcanele specializării: pregătirea unilaterală a cadrelor didactice; 

3. Cultura pedagogică; 

4. Tipologia profesorului de mileniu III; 

5. Tipologia elevului mileniului III; 

6. Schimbarea de mentalitate a elevilor; 

7. Pedagogia învățării (cum îi învățăm pe elevi să învețe) 
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Dezbaterea a fost condusă, în continuare,de invitatul emerit al serii, doamna profesor 

universitar doctor Adriana Babeți – critic și istoric literar, eseist și romancier, profesor cu 

vocație pedagogică și capacitate de a captiva prin discursul literar deopotrivă studenții și 

cititorii. 

Doamna prof. Adriana Babeți le-a relatat invitaților experiențele plăcute avute în cadrul  

activităților extracurriculare cu elevi din diferite școli cu ocazia proiectului Pașaportul 

cultural, evidențiind oportunitatea de a colabora cu ONG-uri care sprijină desfășurarea 

activităților de ordin cultural cu copiii. Profesorilor li s-a atras atenția ca elevii vor fi mult mai 

atrași de literatură atunci când li se vor prezenta autori sau opere literare în contexte 

nonformale, care se leagă de interesele specifice vârstei lor. De asemenea, au fost sfătuiți să 

încerce să valorizeze și elevii considerați problematici în clase, să realizeze o conexiune 

emoțională cu aceștia înainte de a încerca să le stârnească interesul pentru materia predată. 

Doamna profesor universitar a subliniat faptul că e nevoie de vocație pentru a fi 

profesor, iar vocația ne salvează de rutină. S-a pus întrebarea „De unde ne dăm seama că 

avem vocație?” Au fost descriși ca fiind profesori cu vocație cei care stăpânesc arta 

comunicării, a spectacolului, a punerii în scenă, și cei care pot uita, la intrarea în clasă, grijile 

de peste zi, reușind să se adapteze și la situațiile neobișnuite din clasă. Este nevoie de 
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capacitate de dăruire și de arta de a te plia pe nevoile elevilor, dar și de priceperea de a capta 

atenția acestora în timpul orelor. Doamna profesor Simona Sîrbu a relatat că, din păcate, se 

lucrează într-un sistem care impune memorare, deși ar fi nevoie de dezvoltarea imaginației 

elevilor ca mijloc de evitare a rutinei. 

Domnul profesor Petre Barangă le-a vorbit colegilor de importanța cunoașterii 

particularităților vârstei elevilor, pentru a-i putea înțelege. Profesorii ar avea nevoie de 

libertatea de a-și organiza materia pentru studiu în funcție de particularitățile claselor de elevi, 

fără foarte multe constrângeri. S-a subliniat importanța poveștilor în cadrul orelor de istorie. 

 „Cum putem pune baza unei minime culturi pentru clasa a IX-a”? s-a întrebat 

doamna prof. Adriana Olariu. Profesorii de limba română și-au exprimat nemulțumirea față de 

faptul că autoarea Hortensia Papadat-Bengescu nu mai apare în manualele școlare și au 

sugerat că acestea ar trebui restructurate în funcție de nivelul de înțelegere al elevilor. 

 Doamna profesor universitar Adriana Babeți a considerat că ar fi utilă schimbarea 

sistemul de evaluare la bacalaureat. Au fost date exemple țări în care subiectele la examene 

sunt stabilite diferențiat, în funcție de vocațiile elevilor – în Franța există 3 tipuri de 

bacalaureat, iar bacalaureatul de tip A, cu proba cea mai grea, se bazează pe creativitate și 

cultura generală a elevilor. 

Au fost aduse în discuție și alte teme aflate în atenția profesorilor, cum ar fi manualele 

alternative, modul de finanțare a școlilor (care nu mai depind de profesorii care predau la 

clasă). 

„Săptămâna Altfel este un antidot pentru rutină?” a întrebat doamna profesor 

metodist Daniela Hojda.  Profesorii au subliniat faptul ca ar fi indicate în această săptămână 

activități care să fie gratuite, pentru a avea acces toți elevii la ele. Doamna prof.  Bembe 

Raluca a afirmat că asemenea activități se pot desfășura oricum și în afara programului clasic, 

fără ca acesta să fie fragmentat de o săptămână altfel, care îi bulversează pe copii.  

Doamna prof Adriana Babeți a sfătuit dascălii să încurajeze activitățile 

extracurriculare pe teme culturale, care sunt gratuite, adaptate nivelelor lor de vârstă, oferind 

Casei Corpului Didactic o listă cu organizațiile nonguvernamentale care se ocupă de 

promovarea culturii în zona Banatului. 

„Felul în care va arăta România peste 20 de ani depinde de ce se întâmplă în 

școli”, a afirmat doamna prof univ. Adriana Babeți, considerând că dezvoltarea 

învățământului românesc și a sistemului de sănătate ar trebuit să constituie priorități naționale, 

deoarece de acestea depinde bunăstarea viitoare a poporului român. 
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În încheierea dezbaterii, domnul director Cristian Gabriel Vlad a mulțumit tuturor 

invitaților pentru participare, oferindu-i cu această ocazie invitatei, în semn de apreciere și 

recunoștință pentru sprijinul acordat în desfășurarea evenimentului, o diplomă de onoare. 

 

        
 
 
 
Metodist CCD Timiș 
Prof. Claudia-Mihaela KUBIK                      


