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Modernizarea educației: a fi în pas cu timpul
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Documente de politici conforme normelor internaționale

Respectarea drepturilor omului

Dimensiune europeană în educație

Descoperiri în pedagogie & psihologie



Modernizarea educației: a fi în pas cu timpul
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Axare pe filosofia educației și pe noile paradigme

Dirijare spre satisfacerea cerințelor pieței muncii

Centrare pe cel ce învață

Crearea unei noi culturi educaționale

Revizuirea formelor de organizare a educației



Modernizarea 
educației: 
a se desprinde 
de vetust
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Modernizarea: a se desprinde de vetust

nou

A reconceptualiza ierarhiile

A revigora formarea continuă

A debirocratiza educația

A nu încuraja copiatul

A moderniza informarea
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Modernizarea: a se desprinde de vetust

nou

A renunța la postura

egocentrică

A evita șablonarea

structurii educaționale

A reinterpreta valoric

principiul antic

Repetitio est mater studiorum

A reașeza constructiv

prioritatea cogniției
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Portretul cadrului didactic contemporan (?)

LIPSIT DE ENERGIE1

ȚINUT ÎN ȘAH2

STRESAT DE ELEVI „RĂI”3

5 PLĂTITOR DE OALE SPARTE
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BULVERSAT DE REFORME4
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Cadrul didactic performant

Performanța 

didactică 
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documente 

curriculare

principii 

didactice

schimb de 

opinii

domeniile TIC

formare 

continuă

activitate 

transparentă

individualitatea 

copilului

securitatea 

copiilor

situații/ contexte 

de învățare

flexibilitate 

situațională

miză pe valoarea 

general-umană

studiu în echipă

promovarea 

diversității

parteneriat cu 

familia
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Lecția modernă

TEXT TEXT TEXT TEXT
Salut cald 

Glumă

Joc

Situație 

spontană

Amintiri din 

copilărie

Element de 

puzzle

Afirmații 

îndrăznețe

Căutarea lui 

X

Construirea 

sensului nou

Digitalizare

Forme variate 

de învățare

Studiu de caz

Joc de rol

Soluții 

trăsnite

Valorificarea 

erorii

Despicarea 

firului în opt

Ieșire din 

lecție

Transfer în 

cotidian

Impact asupra 

elevului

Provocare/ 

motivare

Perspectivă
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Prestanța cadrului didactic

Descoperire 
a sinelui

Teme-misiuni

Adulți-copii
10

Activitate-joacă



Mai e nevoie 
de topor            

în epoca  TIC?
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Managementul didactic de calitate
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Conceptualitate 

reacții la 

schimbare

complexitate 

multi-

aspectualitate

complexitate

inter-

dependențe

noi concepții

identificare de 

perspective

Inovație Creativitate

analiza + și –

implementarea 

noii viziuni

a învăța pe alții 

să fie creativi

deschidere 

spre nou

căutare de 

alternative

viziuni 

spontane
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Vă mulțumim pentru atenție!


