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             Educaţia este o activitate social- umană, complexă, care se realizează printru-un lanţ nesfârşit de acţiuni 

exercitate în mod conştient, sistematic şi  organizat între un subiect individual sau colectiv care acţionează 

asupra unui obiect individual sau colectiv în vederea transformării acestuia din urmă într-o persoană active şi 

creatoare, corespunzătoare atât condiţiilor social- istorice prezente cât şi particularităţilor individuale. 

             Educaţia, fiind rezultatul acţiunii oamenilor are un caracter finalist. Ea poate fi studiată în funcţie de 

intenţiile urmărite şi rezultatele obţinute. Finalităţile educaţiei,  se urmăresc a fi atinse în cadrul unui proces 

amplu numit şi proces de învăţământ. Procesul de învăţământ se defineşte drept o activitate instructiv- educativă 

graţie căreia elevii sunt înzestraţi cu un sistem de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, capacităţi, competenţe, pe 

baza cărora ei dobândesc: cunoaşterea ştiinţifică a realităţii, îşi formează concepţia despre lume, convingerile 

morale, trăsăturile de caracter, aptitudinile de cunoaştere, cercetare şi creaţie. Acest proces cuprinde trei mari 

componente: un flux de intrare, procesul şi un flux de ieşire. Toate aceste trei componente au ca scop principal 

individul, elevul şi urmărirea dobândirii de priceperi, abilităţi care la finalul  acestui amplu proces să-i permită 

elevului o uşoară integrare în viaţa socială şi profesională.   

             În opinia mea, deşi în învăţământul românesc contemporan teoretic toată atenţia este îndreptată asupra 

elevului, asupra dezvoltării la maxim a tuturor abilităţilor competenţelor acestuia, în mod practic, accentul cade 

mai puţin pe elev şi mai mult pe documente . Ca învăţător la clase simultane pot spune că de multe ori, emiţând 

învăţământul în regim simultan, care de la început este un impediment în învăţarea centrată pe elev, deoarece 

timpul nu îmi permite să mă ocup de fiecare elev în parte de fiecare dată, documentele care trebuiesc întocmite 

şi care de multe ori nu au nicio relevanţă în procesul de             predare- învăţare adesea nu îmi permit să am 

timpul fizic necesar de a achiziţiona materialele necesare unei bune înţelegeri a ceea ce se predă, dar nici a 

concentrării mele la maxim strict asupra ceea ce am de făcut în momentul în care ajung în faţa elevilor. 

               În primul rând, de multe ori se afirmă în plan teoretic faptul că întreg procesul de învăţământ este 

centrat pe elev, pe integrarea acestuia în viaţa socială şi profesională în momentul încheierii procesului de 



învăţământ. De aici vin şi cele trei componente ale procesului de învăţământ: fluxul de intrare, care cuprinde 

indivizii care intră în procesul de învăţământ şi care au anumite capacităţi, talente, abilităţi, dar şi unele  

,,defecte” provenite din mediul familial, ereditate şi alţi factori. În momentul în care începe derularea procesului 

de învământ, prin intermediul agenţilor educaţionali, sau mai bine zis a cadrelor didactice, aceste talente şi 

abilităţi ale elevilor ,pe parcursul mai mutor ani de studiu, sunt modelate şi orientate în vederea transformării lor 

în cometenţe care să le permită elevilor, în momentul aflării lor în fluxul de ieşire al procesului de învăţământ o 

uşoară adaptare la viitoarea viaţă profesională şi socială, ei fiind astfel capabili să se adapteze condiţiilor şi 

cerinţelor impuse de societatea din care fac parte. Spre exemplu, în acest sens, un copil talentat la desen, atunci 

când este mic, realizează anumite desene aleatoriu, fără a ţine cont de anumite aspect şi tehnici deoarece nu le 

cunoaşte în acel moment, însă în urma procesului de învăţământ el face cunoştinţă şi îţi însuşeşte anumite 

tehnici de lucru şi detalii care îi permit dezvoltarea în acest domeniu şi astfel o viitoare carieră în artă. De 

asemenea, în cadrul procesului de învăţământ acesta nu învaţă doar să-şi dezvolte talentul, ci învaţă şi modul în 

care poate lega relaţii cu cei din jur, asftel încât să-şi poată face cunoscut la um moment dat talentul şi abilităţile 

de care dă dovadă. 

          În al doilea rând, ca şi cadru didactic ai menirea de a dezvolta la maxim tot ceea ce este bun şi nu numai, 

în elevii a căror activitate o coordonezi şi o ghidezi pe parcursul unui ciclu de învăţământ. Deci pot spune că şi 

activitatea cadrului didactic, dar şi viziunea acestuia asupra acestei meniri a lui poate fi un factor care face ca 

învăţământul să fie centrat pe elev sau doar pe atingerea unpor interese. În acest sens se poate vorbi despre stilul 

de predare al cadrului didactic care este baza unei învăţări eficiente sau doar de suprafaţă. Astfel, elevii unui 

cadru didactic implicat, care face din suflet ceea ce face şi care mereu caută metode şi materiale centrate pe 

nivelul de receptare şi prelucrare a informaţiilor de către elevi, vor dobândi mai repede o performanţă şcolară 

decât elevii unui cadru didactic dezinteresat, care are un stil de predare laissez- faire şi care urmăreşte doar o 

satifactie materială data de salariu sau care a ales această meserie doar din cauza negăsirii unui alt loc de muncă. 

Privind din aceste unghiuri se poate spune că învăţământul centrat pe elev sau nu porneşte în primul rând de la 

cadrul didactic care predă la clasa în care se află elevul, deoarece în momentul în care intri în clasă şi închizi uşa 

sălii de clasă nu mai este nici sistemul, nici documentele ci doar tu, învăţătorul şi elevii, respectiv destinele 

acestora care practic au ca bază cărămizile puse de învăţătorul sau profesorul lor. 

           În concluzie, făcând o sinteză a ceea ce am spus mai sus, pot spune că ceea ce face ca învăţământul 

contemporan să fie centrat pe elev sau nu este viziunea cadrului didactic asupra a ceea ce reprezintă el pentru 

viitorul elevilor săi, dar şi a societăţii. Un dascăl care face totul din dragoste pentru meseria pe care o practică, 



dar şi pentru elevii săi va face tot posibilul pentru a se încadra în cerinţele, de multe ori inutile, impuse de 

învăţământ şi va urmării mereu doar dezvoltarea pe toate planurile a elevilor săi, astfel încât aceştia să poată la 

rândul lor, la un moment dat să aplice tot ceea ce au învăţat de la învăţătorii şi profesorii lor atât pe plan social, 

cât şi professional. Ca învăţător, la finalul fiecărei zi de studiu, stai şi analizezi dacă într-adevăr ai făcut tot ce ai 

putut în scopul devenirii elevilor tăi sau nu. Astfel poţi spune dacă ai reuşit să zideşti o cărămidă în zidul 

viitoarei societăţi sau ai stricat şi dezorientat formarea acestui zid care va susţine viitoarea ,,casă” a ta şi a celor 

pe care i-ai avut elevi.  


