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Un punct de vedere privind actuala programă1 
 
 
 
În ultimii ani se vorbeşte tot mai mult despre „aerisirea” programei, ca obiectiv important în 
cadrul reformei. Şi nu putem spune că nu se vorbeşte bine…  Credem, însă, că a fost vorba mai 
degrabă despre o re-organizare, o re-structurare a materiei!… 
Nu ştim cu exactitate cum gândesc cei care au lucrat în acest domeniu – probabil că fiecare 
consideră că domeniul său este cel mai important şi, deci toate amănuntele sunt esenţiale, lucru 
care conduce la o situaţie caragialescă de genul „să se revizuiască dar să nu se schimbe nimic”… 
Ştim, însă – şi practica a dovedit-o cu prisosinţă – că programa răspunde într-o măsură 
descrescândă intereselor elevilor, lucru generat şi de neadaptarea ei la particularităţile şi 
expectanţele elevilor. 
Desigur că se înregistrează în ultimul timp, o scădere îngrijorătoare a nivelului de pregătire al 
elevilor, ceea ce reiese şi din rezultatele de la evaluările curente, testări, simulări de examene şi, 
în final, de la examenele de sfârşit de ciclu (nu ne vom referi aici la celelalte cauze ale acestei 
scăderi). 
Problema este că nu se face o analiză obiectivă a acestor rezultate, analiză care, credem noi că 
trebuie făcută şi din perspectiva programei. Căci, în ceea ce priveşte aceste rezultate, ne limităm 
la a ne mira teatral de parcă nu ne-am fi aşteptat la aşa ceva, de parcă ar fi pentru prima dată, de 
parcă – dintr-o mândrie de neacceptat – am spune: „nu se poate să se întâmple aşa ceva la noi!”.  
În anul 1904, în articolul său „Les sciences dans l’enseignement secondaire” , Liard spunea: «… 
programele nu au valoare decât ca indicaţie, limită şi direcţie. Adevărata valoare aparţine 
profesorului; în special metodei sale…» - un lucru extraordinar – din punct de vedere al ponderii 
metodei, deşi credem că s-ar putea face şi aici unele comentarii… 
Dar cum poate oare, profesorul să-şi folosească în mod optim metodele prezentând o materie 
deosebit de încărcată şi cu un grad prea mare de abstractizare?  
Copiii se întreabă – şi, pe bună dreptate! – la ce bun toate acestea? La stimularea gândirii? Dar, 
 oare nu îi îmbrâncim de-a dreptul pe un teren arid sau, dimpotrivă, mişcător, accentuând 
formalismul (definit de Liard ca „tot ce e mai puţin educativ pe lume”)sau, determinându-i 
indirect la o îndepărtare de studiu, de gândire? 
Ne pun, însă, pe gânduri cuvintele aceluiaşi autor: ”să nu pierdem din vedere că, în clasele 
noastre, nu avem a forma candidaţi la secţia de geometrie a Academiei de ştiinţe, ci minţi clare, 
care văd just, care judecă just”… Adică acumulările elevului nu sunt direct şi imediat 
cuantificabile prin „intonarea” definiţiilor sau a enunţurilor aparent riguros reproduse dar, al 
căror suport real fiindu-le nu numai străin ci, de-a dreptul inimaginabil…  
Căci, vorba filosofului, ştii un lucru când ştii să-l refaci. Adică, va conta nu ceea ce reproduce 
elevul ci ceea ce produce el. 
Aşadar, revenim la ideea că programa stă ca bază de plecare, impunându-se reconsiderarea 
acesteia calitativ şi cantitativ. 
Aşezarea ei pe un fundament preponderent practic, diminuarea la maximum a componentei pur 
teoretice, înclinarea balanţei în favoarea gândirii, creativităţii, participării şi a descoperirii şi în 
defavoarea memorizării şi a formalismului – iată-ne aşteptările! 
Este foarte adevărat că există profesori „mulţumiţi” de actuala programă – mulţumire dovedită 
nu doar prin acceptarea ei (în fond, nu exista alternativă!…) cât prin ritmul parcurgerii acesteia – 
pentru că trebuie parcursă – lucru care duce la bulversarea chiar a sistemului de valori al 
elevului şi la zdruncinarea încrederii acestuia în „caracterul formativ” al învăţământului. 
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Neadaptată noilor condiţii – căci, remarce de genul „pe vremea noastră era şi mai multă 
materie…” ni se par deplasate şi superficiale – programa ar trebui să se adreseze claselor de 
nivel mediu (sau chiar „puţin mai jos”), acestea fiind majoritare în învăţământul românesc, 
chiar dacă refuzăm sistematic şi absurd să recunoaştem acest lucru. Şi este vital „să lucrăm” la 
aceste clase – căci cu „vârfurile” oricum se depăşeşte această programă, profesorul 
individualizând-o „din oficiu”. (Este binecunoscut faptul că, atunci când vorbim despre o clasă la 
care am predat cândva, ne aducem aminte doar de „vârfuri” şi de „cei de jos” – „mijlocul” este 
impersonal, nu ne-a rămas în memorie ca fiind format din indivizi ci dintr-unul singur al cărui 
nume şi ale cărui răspunsuri oricum, nu ni le amintim.) Aşadar, aici trebuie „muncit”. De aici 
trebuie câştigaţi elevi, unde „câştig” înseamnă măcar menţinerea lor la nivelul de la care i-am 
preluat la începutul ciclului (cu atât mai mult cu cât se înregistrează o firească (?) involuţie a 
nivelului elevului de la un an de studiu la altul.) 
În plus, succesul va fi dublat de faptul că, în sfârşit se va impune necesitatea evaluării 
progresului şi nu (doar) a performanţei – lucru care, de altfel apare consemnat „undeva”, în  
documentele oficiale dar care rămâne doar în plan declarativ. 
 
Vom reuşi, oare continuând să ne ghidăm după aceeaşi programă? 
Credem că nu mai este de aşteptat! 
 
 


