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În școala clasică elevul nu învață pe de rost cunoștințe inutile 

Detractorii școlii clasice (și susținătorii școlii active/experimentale) se străduiesc de multă 
vreme să construiască următoarea imagine a școlii clasice: un loc unde copiii sunt 
înregimentați, așezați cu forța în bănci și siliți să memoreze robotic niște informații inutile. 
Cei care au avut șansa să meargă la școală înainte de 1989 își dau seama de falsitatea 
acestei imagini pentru că au prins prelungiri, ecouri ale școlii clasice, haretiene, de dinainte 
de comunism. 

Pentru a ne face cu toții o imagine corectă asupra școlii clasice, vom prezenta mai jos 
fragmente din cărți de didactică și din programe analitice pre-comuniste. 

Din Didactica învățământului primar de Dumitru Theodosiu, profesor de pedagogie la 
școala normală a „Societății pentru învățătura poporului român” din București, 1933-34: 

„Noțiunea învățământului. […] A învăța nu însemnează numai a căpăta cunoștințe, ci și 
deprinderi bune de cugetare și purtare. […] Cei mai mulți oameni cred că la școală copiii 
învață «buchea cărții» ori memorizează după învățător. Mare greșeală! Căci la școală copiii 
nu primesc cunoștințele «de-a gata» de la învățător, ori din carte; ci și le formează singuri, 
nu atât citind (în biblioteca clasei), cât mai ales cercetând, observând, lucrând. Și munca 
aceasta a copiilor nu se face la întâmplare și dezordonat, ci cu rânduială și cu plan, sub 
conducerea învățătorului.” 

„Scopul învățământului. Fiindcă omul are îndoita calitate de individ și membru al 
societății, învățământul trebuie să pregătească pe copil din două puncte de vedere: social-
național și individual. 

a) Din punct de vedere social-național, scopul învățământului este de a transmite urmașilor 
cultura noastră, în ce are ea mai de preț, făcându-i să o iubească și să o sporească și 
formându-le o conștiință umană și națională activă. 

b) Din punct de vedere individual, scopul învățământului este de a da urmașilor noștri 
putința să stăpânească viața, adaptându-se ușor și deplin la realitățile ei.” 

Pentru realizarea acestor scopuri, iată cum era delimitată materia de învățământ care 
trebuie să se studieze în școala primară: 

„Ce e materia de învățământ. Școala primară e datoare să dea copiilor cultură generală 
elementară. 

Trebuind să dea cultură generală, ea trebuie să dea cunoștințe de toate felurile […] 
necesare dezvoltării armonice a ființei noastre și multiplelor noastre nevoi practice și 
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spirituale. Dar această cultură trebuind să fie și elementară, școala trebuie să aleagă din 
fiecare fel numai acele cunoștințe care sunt strict necesare, pentru a forma temelia culturii 
superioare și totodată să fie potrivite pentru a fi împărtășite copiilor.” 

„Izvoarele materiei de învățământ. Izvoarele din care învățământul ia aceste cunoștințe 
sunt aceleași 3 și singure izvoare din cari se adapă orice om, fie el tânăr sau bătrân, incult 
ori învățat; ele sunt: 

• Natura, sau viața fizică, sau realitatea înconjurătoare. 

• Omul, sau viața sufletească a lui și a omenirii. 

• Dumnezeu.” 

„[Obiectele de învățământ primar], grupate după cele trei feluri de cunoștințe la care se 
raportează, sunt: 

1. Realiste (natură) 

• Științe fizico-naturale 

• Matematica (aritmetică și geometrie) 

• Geografia 

2. Umaniste (om și societate) 

• Limba maternă (gramatică și literatură) 

• Istoria 

• Dexteritățile (muzică, desen, gimnastică, lucru manual) 

3. Religioase (Dumnezeu) 

• Religia” 

„Criteriul alegerii materiei. […] Numai acele cunoștințe merită truda copilului, cari-i dau 
putința să se dezvolte armonic și deplin și cari-l introduc în cultură – cultură generală 
umană și națională – așa încât, când va fi adult, să poată stăpâni viața și să fie folositor și lui 
și societății.” 

Să vedem acum cum se traduceau în practică aceste principii. Vom cita din Programa 
analitică pentru școalele de copii mici, învățământul primar și școalele de adulți 
(Ministerul educațiunii naționale, 1938). Vom da de exemplu programa analitică pentru 
clasa a II-a, în tablouri trimestriale, și vom prezenta în detaliu programa de matematică 
pentru clasa a II-a. 

În primul rând, programa prevede: 
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„[…] Alcătuind o programă pentru clasele primare, trebuie să-i prezentăm copilului spre 
cunoaștere ceea ce formează în mod natural obiectul interesului său; viața mediului 
înconjurător, așa cum se prezintă ea, pe unități de viață, unități sau centre de interes.” 

Iată care sunt centrele de interes prevăzute în programă, pentru fiecare trimestru, pe tot 
parcursul școlii primare: 

Clasa I 

• Trimestrul I - Centru de interes: Școala 

• Trimestrul II - Centru de interes: Casa părintească 

• Trimestrul III- Centru de interes: Curtea și grădina casei părintești 

Clasa a II-a 

• Trimestrul I - Centru de interes: Strada, grădina de pomi, via 

• Trimestrul II - Centru de interes: Satul, grajdul vitelor 

• Trimestrul III- Centru de interes: Ținutul, lunca 

Clasa a III-a 

• Trimestrul I - Centru de interes: România, pământul (compoziția lui) 

• Trimestrul II - Centru de interes: România (relief și ape), Râul (balta, marea) 

• Trimestrul III- Centru de interes: România (clima, flora, fauna), Pădurea 

Clasa a IV-a 

• Trimestrul I - Centru de interes: România, țarina 

• Trimestrul II - Centru de interes: Europa, Grajdul vitelor și curtea păsărilor 

• Trimestrul III- Centru de interes: Globul pământesc, gospodăria 
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Deci, când avea elevul șanse mai mari de a studia cunoștințe utile? În școala clasică, 
haretiană? În școala comunistă? În școala reformată, post-comunistă? Pentru a ne edifica, 
să luam un exemplu concret: cum se lucra la matematică la clasa a II-a în primul 
trimestru, în cele trei perioade menționate. 

Școala haretiană 

În trimestrul I se studiază formarea numerelor 0-100 și operații simple cu ele (de exemplu, 
se fac înmulțiri și împărțiri, dar numai pe bază intuitivă, vizuală, de desenat liniuțe sau 
puncte, fără rest, fără tehnici de calcul). Toate exercițiile și problemele sunt de forma celor 
din imaginea de mai jos (desprinse din universul imediat al elevului și aplicabile la 
problemele de viață pe care le întâlnește zilnic elevul sau familia lui): 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Școala comunistă 

În trimestrul I se studiază adunarea și scăderea numerelor până la 100 cu trecere peste 
ordin și apoi numirea, scrierea și citirea numerelor naturale până la 1000, adunarea și 
scăderea lor fără trecere peste ordin. Marea majoritate a problemelor sunt asemeni celor 
din imaginea de mai jos (utile, cu referire la situații concrete): 

În școala de astăzi (reformată) 

În clasa a II-a la o școală foarte bună dintr-un mare oraș din România, în prima parte a 
trimestrului I (14 septembrie 2020 - 14 noiembrie 2020) s-au lucrat, cumulat, 50 de exerciții 
de următoarele tipuri: 

• Găsește predecesorul celui mai mic număr impar scris cu trei cifre distincte. 

• Ordonează crescător numerele de forma SZU care îndeplinesc condițiile S=Z+U=7. 

• Dacă micșorăm un număr cu 14, obținem cel mai mare număr par de trei cifre distincte cu 
cifra sutelor 8. Care este numărul căutat? 
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• Știind că a=203, b este răsturnatul lui 421, iar c este cel mai mic număr de trei cifre 
distincte, află a+b+c, b+c-a, b-c+a, b+a-c. 

• Suma a trei numere este 936. Află numerele știind că suma primelor două este 534, iar 
suma ultimelor două este 722. 

• Determină numărul paginilor unei cărți, știind că la numerotarea paginilor ei cifra 3 s-a 
folosit de 68 de ori. 

• Scrie toate numerele de forma abc care îndeplinesc condiția a+b+c=11. 

• Scrie 5 numere pare consecutive din care unul să fie 496. Găsește toate posibilitățile. 

Toate celelalte exerciții lucrate în aceste 2 luni au fost de completări de șiruri (cu „cheie”, 
adică nu de numere consecutive), de comparări de numere, de rotunjiri la zeci sau sute, de 
adunare și scădere, de notare/citire de date în tabele. Nu s-a lucrat nici un exercițiu care 
să fi fost desprins din viața elevului sau care să aibă vreo aplicabilitate practică. 

Concluzie 

Când vorbim despre ”criza sistemului de educație” din România, alegem să ignorăm tocmai 
elevii. Criza nu este a sistemului, ci este o criză de învățare a elevilor români. Toate 
paginile și programele reformatoare care vorbesc pe deasupra și pe dinafara elevilor 
pretinzând că așază elevul în centrul ”procesului” fac, la nivel teoretic, exact ce fac 
problemele studiate în clasa a doua astăzi: produc șiruri de cuvinte fără sens pentru elevi. 
Criza de învățare este direct legată de criza de predare, care e direct legată de criza de 
programare, de programele și manualele și scopurile școlii reformiste de astăzi. Care, toate, 
indică exact către o lume întoarsă cu fundul în sus. Școala reformată este școala în care 
elevului i se cere să meargă în mâini dacă nu poate merge pe propriile lui picioare. Și nu 
poate merge pe propriile lui picioare fie din cauză că a) a fost lăsat să se exprime sau b) 
pentru că cineva l-a învățat aiurea cum să meargă. 

Școala clasică este exact școala care așază elevului aceste temelii solide, normale, 
legate nu doar de exteriorul lui ci și de interiorul lui, de umanitatea lui cea mai profundă. 
De la simplu la complex, cu pași metodici și siguri, bine structurați, școala clasică conduce 
elevul către încredere în sine prin cunoaștere a realităților lumii, a caracterului și istoriei 
semenilor și a propiilor puteri.
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