
CUVÂNT ÎNAINTE

VALORILE 
PENTRU CARE EDUCÃM

Citind recent nu doar controversata, dar ºi excelenta carte a lui
Howard Gardner, Mintea disciplinatã. Educaþia pe care o meritã
orice copil, dincolo de informaþii ºi de teste standardizate
(Editura Sigma, Bucureºti, 2004), am dat de o serie de afirmaþii,
valoroase pentru orice discuþie în jurul dilemelor care frãmântã
în momentul de faþã educaþia de pretutindeni. Valoroase, aºadar,
ºi în contextual acestei cãrþi, care invitã, în mod programatic, la
reflecþie, la dialog ºi, de ce nu, la interogaþie: Ce ºi de ce anume
învãþãm la ºcoalã? Cum anume învãþãm? La ce ne serveºte, în
fond, cultura ºcolarã? Ce anume este, la urma urmei, cultura
ºcolarã? Un set de date, fapte ºi informaþii imuabile care
urmeazã/trebuie sã se depoziteze temporar în memorie? Sau,
dimpotrivã, un ansamblu dinamic, catalizator de viitoare energii,
în mãsurã sã ne punã pe gânduri, sã ne îndemne spre reflecþie ºi,
poate, în cele din urmã, sã lase urme adânci în conºtiinþe? Cât de
importante sunt datele ºi faptele? Cât de importante sunt
reflecþiile pe care le genereazã acestea? Cu ce anume rãmânem, în
ultimã instanþã, pentru tot restul vieþii, la nivelul propriei
arhitecturi mentale, morale, sufleteºti … deci „umane”, dupã ce
uitãm „tot” sau „aproape tot” ce este factologic în educaþie? „Nu
pentru ºcoalã, ci pentru viaþã învãþãm” – suna un vechi dicton...

Dar sã revenim la citate: „În ultimã instanþã, educaþia are de-a
face cu modelarea anumitor tipuri de indivizi – tipurile de
persoane pe care eu (ºi alþii) visez sã le regãsesc printre tinerii
lumii. Îmi doresc din toatã inima sã existe fiinþe umane care sã
înþeleagã lumea, sã trãiascã prin aceastã înþelegere ºi sã vrea – cu
ardoare ºi fãrã preget – sã o schimbe în bine. Astfel de cetãþeni se
pot naºte dacã elevii învaþã sã înþeleagã lumea aºa cum a fost ea
descrisã de cei care au studiat-o cu atenþie ºi care au trãit în ea cu
grijã [s.n.], dacã vor cunoaºte ce au realizat alþii – suiºurile,
coborâºurile, drumul drept ºi cãile ocolite – ºi dacã vor învãþa
sã-ºi orienteze mereu propria viaþã în funcþie de posibilitãþile
umane, inclusiv în funcþie de cele la care nimeni nu s-a gândit
înainte”.

„Asemeni studierii ºtiinþei ºi artei, prezentarea evenimentelor
istorice poate fi fascinantã în sine, însã ele (evenimentele – n.n.)
au o semnificaþie mai largã. Cred cã oamenii sunt mai capabili
sã-ºi orienteze cursul vieþii ºi sã ia decizii importante când ºtiu
cum au fãcut alþii faþã presiunilor ºi dilemelor, în cursul istoriei,
în contemporaneitate […] Numai având o astfel de înþelegere
putem reflecta la responsabilitatea fiinþelor umane de
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pretutindeni de a se opune genocidului din Ruanda ºi fosta
Iugoslavie, ºi de a-i aduce pe responsabili în faþa justiþiei”.

„În sfârºit, revin la problema indispensabilã a valorii [s.n.]: ce
valori educaþionale ne sunt dragi ºi cum ne asigurãm cã o
educaþie bunã este ºi o «educaþie umanã» pentru toate fiinþele
umane”.

Cele trei citate de mai sus ilustreazã la modul emblematic
ipotezele iniþiale ale proiectului care a generat aceastã carte. Este
istoria o ºtiinþã despre trecut? Sau, dimpotrivã, ajutându-ne sã
înþelegem trecutul, istoria ne poate orienta paºii spre viitor?

A reflecta asupra trecutului pentru a înþelege prezentul, dar mai
ales pentru a proiecta un viitor mai bun este, dupã mine, esenþa a
ceea ce studiul istoriei le poate oferi tinerilor. Tocmai prin
aceasta, învãþarea istoriei este una dintre cãile privilegiate ale
educaþiei pentru o cetãþenie activã ºi responsabilã. Or, educaþia
pentru o cetãþenie activã ºi responsabilã este una necesarmente
impregnatã de valori.

Acestea sunt premisele de la care a pornit ºi proiectul Predarea
istoriei ºi educaþia pentru cetãþenie democraticã în România ºi
cartea de faþã. Ambele propun o istorie vie, lipsitã de festivism ºi
aniversãri, dincolo de date ºi fapte, o istorie dilematicã,
problematizatã, deschisã spre reflecþie, generând interogaþii
productive ºi provocând gândirea criticã ºi activã a tinerilor.
Elevii sunt invitaþi sã dialogheze cu faptele avute în vedere, sã
înþeleagã sensul lor profund ºi dinamica lor generatoare de
evoluþii neaºteptate. Prin toate acestea, lucrarea de faþã îºi
propune sã contribuie la formarea unor tineri care doresc sã
înþeleagã miezul lucrurilor, sã deconstruiascã evenimentul istoric
pentru a-i înþelege sensul profund ºi mesajul pentru ziua de azi,
dar mai ales pentru ziua de mâine.

Tinerii care înþeleg ceea ce li se întâmplã lor ca indivizi ºi
comunitãþii mai largi din care ei fac parte ºi care îºi verificã
permanent ipotezele ºi reflecþiile au bune ºanse sã fie cetãþeni
responsabili faþã de ceea ce se întâmplã în jur. Or, interesul
pentru mersul lucrurilor ºi reflecþia activã sunt premisele
viitoarei participãri civice.

Au nevoie tinerii de o asemenea educaþie? Fãrã îndoialã,
rãspunsul este afirmativ. Aproape cã nu mai e nevoie de
argumente. Dilemele cu care se confruntã societatea ºi, odatã cu
ea, tinerii, sunt numeroase. Cum se îmbinã valorile tradiþionale
cu cele ale lumii de azi? Ce este tradiþional ºi ce este modern? Ce
(mai) este vechi ºi ce este nou? Cum se îmbinã globalizarea cu
necesara „globalizare”, care ne ajutã sã pãstrãm elementele
definitorii ale unei identitãþi care ne defineºte totuºi? Cum putem
fi deopotrivã cetãþeni ai României, dar ºi cetãþeni ai lumii? Cum
reuºim sã structurãm o societate bazatã pe cunoaºtere în
condiþiile în care ºcoala ne împinge, încã ºi mai degrabã, spre
reproducerea decât spre producerea cunoaºterii?
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Dincolo de lozinci, de discipline ºcolare, de „tema pentru acasã”
ºi de „ceea ce trebuie învãþat pentru a doua zi”, tinerii trebuie sã
înþeleagã de ce valorile sunt elementele reglatoare ale fiinþei pe
parcursul întregii existenþe. Lumea de astãzi are prea multe
exemple despre unde anume pot duce cunoºtinþele ºi
competenþele nedublate de atitudini, crezuri ºi valori ferme.

Cum va reuºi ºcoala sã ducã la acest dublaj necesar? Nu este
simplu de dat un rãspuns. Poate cã ºcoala va trebui sã renunþe
treptat la pretenþia de a da ºi de a forma totul în materie de
personalitate. ªcoala este locul în care nu putem ºi nici nu
trebuie sã învãþãm totul. Dar unde va trebui sã învãþãm sã
înþelegem, sã apreciem, sã acceptãm ºi sã asumãm, dacã este
cazul, provocãrile cu care ne confruntãm zi de zi. Iar dacã avem
un sistem solid de valori, avem ºanse infinit mai mari sã ne
asumãm ºi sã rãspundem activ acelor provocãri care duc lumea
din jurul nostru un pas mai departe.

Alexandru Criºan
Preºedinte Executiv
Centrul Educaþia 2000+
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Scopul proiectului este sã contribuie la realizarea unor schimbãri
majore în domeniul predãrii istoriei ºi a educaþiei pentru
cetãþenie democraticã, subliniind importanþa valorilor pãcii,
stabilitãþii ºi democraþiei. Proiectul sprijinã eforturile de pregãtire
a sistemului educaþional din România pentru a atinge standardele
europene.

Obiectivele proiectului:
– sã faciliteze înþelegerea noii abordãri curriculare pentru

predarea ºi învãþarea istoriei în România;
– sã promoveze valorile susþinute de noul curriculum, precum:

toleranþa, înþelegerea reciprocã, democraþia;
– sã dezvolte materiale didactice direct utilizabile în predarea ºi

studierea unor teme de istorie, oferind posibilitatea introducerii
unor noi abordãri metodologice;

– sã pregãteascã profesorii implicaþi în proiect pentru utilizarea
noilor materiale ºi metodologii la clasã ºi sã îi abiliteze ca
formatori ºi persoane-resursã la nivel local;

– sã consolideze Asociaþia Profesorilor de Istorie din România,
facilitând afilierea acesteia la EUROCLIO.

Grupuri þintã:
Profesori de istorie, autori de manuale ºi materiale didactice,
formatori, specialiºti în elaborarea curriculumului, elevi.

Activitãþile proiectului:
– întâlniri pe plan local ale echipei din România;
– întâlniri management de proiect ale celor douã echipe din

Olanda ºi din România;
– seminarii de formare a profesorilor;
– elaborarea pachetului educaþional;
– publicarea pachetului educaþional;
– constituirea (ºi Adunarea Generalã) a Asociaþiei Profesorilor de

Istorie din România APIR-CLIO;
– sesiuni de diseminare a proiectului;
– diseminarea pachetului educaþional;
– participarea la activitãþile pe plan internaþional a profesorilor

implicaþi în proiect;
– monitorizarea profesorilor de istorie.
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Rezultate:
a. Pachet de resurse didactice pentru predarea istoriei ºi a

educaþiei pentru cetãþenie democraticã în România:
– materiale novatoare ºi disponibile pentru utilizarea directã

în clasã, fiind însoþite de recomandãri pedagogice.
b. Formarea de cadre didactice:

– 50 profesori de istorie sunt formaþi în cadrul proiectului;
– aproximativ 500 cadre didactice formate pe termen lung, ca

urmare a efectului de multiplicare în diferite regiuni din
România;

– materiale din cadrul proiectului vor fi utilizate în procesul
formãrii iniþiale ºi continue a cadrelor didactice;

– în fiecare an, noi cadre didactice vor fi formate pe baza
ideilor noi formulate ºi a materialelor din cadrul proiectului;

– în fiecare an ºcolar, peste 18.000 de elevi vor fi educaþi cu
ajutorul materialelor din cadrul proiectului; acest numãr va
creºte pe mãsurã ce numãrul profesorilor formaþi va creºte
de la un an la altul.

c. Dezbateri publice cu privire la modalitãþile de stimulare a
predãrii istoriei ºi educaþiei pentru o cetãþenie democraticã în
România:
– va exista un interes public ºi politic crescut ºi o mai mare

atenþie acordatã acestui subiect;
– un cadru de organizare mai bun ºi mai mult sprijin pentru

identificarea de soluþii la aceastã problemã.
d. Crearea unei reþele de profesori de istorie, cu caracter naþional,

puternicã ºi activã în România:
– constituirea unei reþele de profesori de istorie dornici ºi

capabili de a promova noul în domeniul predãrii-învãþãrii
istoriei;

– un mod de abordare critic ºi constructiv cu privire la rolul
istoriei ºi al educaþiei pentru o cetãþenie democraticã în
societatea româneascã;

– întãrirea relaþiilor de colaborare pe plan internaþional, în
cadrul reþelei EUROCLIO, ale Asociaþiei Profesorilor de
Istorie din România APIR-CLIO.

Parteneri:
– EUROCLIO, Asociaþia Europeanã a Profesorilor de Istorie
– Centrul Educaþia 2000+

Parteneri asociaþi:
– Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii din România
– Consiliul Naþional pentru Curriculum
– Serviciul Naþional pentru Evaluare ºi Examinare
– Centrul Naþional de Formare a Personalului din Învãþãmântul

Preuniversitar
– Inspectoratele ªcolare Judeþene

Nicoleta Sasu
Coordonator Programe
Centrul Educaþia 2000+
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Într-un moment în care accentul principal în cadrul demersului
didactic trece de la informativ la formativ, profesorul de istorie
are o responsabilitate deosebitã. Aceasta derivã din rãspunsul
care se dã întrebãrilor de tipul: De ce învãþãm istoria? Cum ajutã
istoria la pregãtirea cetãþeanului, pentru a participa la viaþa unei
societãþi democratice? Cât de multã istorie trebuie predatã la
clasã? Ce fel de istorie studiem?

Aºadar, predarea istoriei trebuie sã se concentreze pe utilizarea
abilitãþilor elevilor privind gândirea criticã ºi independentã, pe
responsabilitatea fiecãrui individ, pe curiozitate, pe valorile
multiperspectivitãþii ºi democraþiei, toleranþei, pe cultivarea unui
mod de abordare pluralist, pentru a educa cetãþeni responsabili ºi
bine pregãtiþi pentru o societate democraticã.

Cunoscutul savant britanic Sir Betrand Russell era de pãrere cã
„noul este întotdeauna provocator, cãci invitã pe oameni la mai
multã reflecþie”.

Oricine s-ar pregãti sã deschidã lucrarea de faþã ar gândi iniþial cã
va întâlni o simplã culegere de surse istorice. Având în minte
cuvintele cunoscutului gânditor ºi parcurgând cu atenþie paginile
ce urmeazã, cititorul va descoperi însã un material inedit în ceea
ce priveºte conþinutul, modalitatea de abordare, sugestiile de
activitãþi, glosarul de termeni, aºezarea în paginã º.a.

Atunci când, în urmã cu aproximativ patru ani, echipa de
coordonare a proiectului Predarea istoriei ºi educaþia pentru
cetãþenie democraticã în România se reunea pentru a decide
obiectivele generale ale proiectului ce urma sã se deruleze, de la
început s-a subliniat necesitatea alcãtuirii ºi implementãrii de
materiale didactice, direct utilizabile în abordarea unor teme de
istorie, oferind posibilitatea introducerii unor noi abordãri
metodologice ºi care, în acelaºi timp, sã constituie un suport
pentru formarea profesorilor de istorie ºi de ºtiinþe socio-umane
ºi, totodatã, sã sprijine educaþia pentru cetãþenie democraticã
prin intermediul predãrii ºi învãþãrii istoriei.

Astfel, au luat naºtere paginile ce urmeazã. Acestea sunt rodul
unei munci de echipã, deloc simple, a numeroase discuþii ºi
dezbateri de idei între autori, membri ai echipei de coordonare a
proiectului, experþi din România, Olanda, Marea Britanie,
Ungaria. La acestea s-au adãugat reacþiile participanþilor din
cadrul proiectului ºi rezultatele etapei de monitorizare ºi
diseminare.

Volumul de faþã s-a dorit de la început a fi un material novator,
depãºind textul tradiþional; ºi-a propus sã evidenþieze,
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deopotrivã, valorile europene ºi atitudinile democratice
promovate de noul curriculum, al disciplinei, dar ºi cel de
formare – cooperarea, toleranþa, înþelegerea reciprocã.

Materialul este structurat în cinci capitole, în care sunt abordate
probleme ale secolelor XX ºi XXI, extrem de actuale pentru
tânãra generaþie ºi nu numai, ca de exemplu: miºcãrile de
populaþie, dialogul intercultural, mesajul culturii contemporane,
cooperare ºi conflict, democraþie ºi drepturile omului.

Fiind destinat, în principal, profesorilor, volumul nu se doreºte
sub nici o formã un manual sau un text obligatoriu, ci, mai ales,
un material auxiliar, care sã îl sprijine pe profesor în demersul
sãu la clasã. De aceea, în paginile sale, se regãsesc un argument,
corespunzãtor fiecãrui capitol, un tabel cronologic ºi, respectiv,
unul de prezentare al modulului – concepte, cuvinte cheie,
valorile cetãþeniei democratice, competenþele cetãþeniei
democratice, rezultatele aºteptate, competenþele specifice,
exprimate prin curriculumul de istorie, categoriile de surse,
metodele de utilizat, sugestii metodologice pentru activitãþi
viitoare. Lucrarea este completatã cu un glosar de termeni ºi o
bibliografie.

Lucrarea de faþã este, mai înainte de toate, un pas înainte, un
exemplu despre cum ar trebui sã arate materialele pentru ora de
istorie ºi nu are deloc pretenþia unei exhaustivitãþi sau cã toate
problemele abordate au fost întrevãzute prin intermediul
metodelor celor mai adecvate.

Ceea ce autorii au realizat în aceste pagini a fost doar sã sugereze
teme de dezbatere, ºi, în special, sã ofere un material de lucru
profesorilor de istorie din România. Autorii nu au pretenþia cã au
spus ultimul cuvânt ºi cã au dat verdicte, ci doar sã indice unele
cãi prin care sã acþioneze în cadrul demersului didactic.

Dacã autorii au reuºit în abordarea lor îndrãzneaþã, ne-o pot
spune doar beneficiarii volumului, profesorii de istorie.

Mihai Manea
Consultant/Coordonator Programe
Centrul Educaþia 2000+
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