
Formarea profesorilor. O propunere 

Teză la mate într-a noua. Una dintre probleme cerea să se arate că un anumit patrulater e inscriptibil 

într-un cerc. Era destul de simplă, trebuia aplicată o  teoremă (discutată la clasă) care presupunea 
demonstrarea faptului că suma unghiurilor opuse ale patrulaterului e 180 de grade. Soluția dată de un 

coleg - bun tenismen, altfel - a fost comentată cu delicii de profesoară. Scria el cam așa: „să 

presupunem că patrulaterul e inscriptibil; atunci, e evident chiar pe figură, suma unghiurilor opuse e 

180 de grade, deci conform teoremei cutare, patrulaterul e inscriptibil”. A rîs toată clasa. 

Mă tem că, azi, nu prea s-ar mai rîde și profesorul ar trebui să explice atent în ce constă greșeala de 

raționament. La asemenea anomalii, la carențe de gîndire s-a ajuns, printre altele, prin eliminarea 
geometriei sintetice din programele de liceu și înlocuirea ei cu geometria analitică sau vectorială, și 

prin introducerea de foarte timpuriu a rezolvării problemelor de aritmetică prin recursul la ecuații. Ca 
și geometria analitică, algebra și analiza de liceu se axează mai degrabă pe calcul, nu pe raționament 

și nu au cum suplini absența geometriei sintetice. Prin accentul exagerat pus pe deprinderile  de 
calcul, matematica școlară își ratează principala misie: formarea raționamentului și a gîndirii critice. 

O parte dintre elevii care nu ar pricepe ce e de rîs în „soluția” dată de fostul meu coleg devin studenți 

ai facultăților de matematică. Dintre ei, unii ajung, la rîndul lor, profesori. Vai, nouă! În cei de trei ani 
de licență, abia e timp să oferim studenților o pregătire minimală, o introducere în diversele ramuri ale 

matematicii – mai ales că acest program scurt trebuie să fie util și viitorilor profesori, și celor care își 

doresc o carieră universitară sau de cercetare. Masterele pe  care le oferim merg, apoi, în direcția 

cercetării sau a aplicațiilor în economie. 

Situația e similară la toate facultățile din universitate care pregătesc profesori. 

Cum se formează, deci, un profesor? În afara cunoștințelor de specialitate, acum, prin cele două 

„module pedagogice” opționale – unul în licență, unul în master. Acestea cuprind cursuri de metodica 
predării disciplinei respective, cursuri de pedagogie și de psihologie școlară, plus un program minimal 
de practică pedagogică. Din păcate, orele de pedagogie sînt, de multe ori, neatractive și puțin utile. 

Știu că există eminenți specialiști în științele educației, pe unii îi cunosc și îi respect enorm – dar nu ei 
predau, de regulă, studenților din facultățile lor, nu ajung pe la matematică, fizică, biologie... 

Oricine e preocupat de chestiunea pregăririi profesorilor va fi de acord că e insuficient. Mai ales la 

discipline care au multe ore alocate în programele școlare, ca matematica sau fizica. Pentru acestea, 
dar și pentru alte discipline, e nevoie de mai multe cursuri de didactică (în speță: metodica predării 

algebrei, a geometriei, a analizei – separat), e nevoie de seminarii în care viitorii profesori să fie 

antrenați să rezolve probleme. Cum e nevoie și de o mai bună gospodărire a conținuturilor cursurilor 

de pedagogie. 

Multă lume e conștientă de criza în care se află formarea profesorilor. Se caută soluții. Se caută, însă, 
prost, după părerea mea. Unii visează la structuri la nivelul țării, nou înființate institute care să preia 

sarcina – atrăgînd, firește, fonduri europene prin proiecte grandioase, cu mulți experți plătiți și 

„dezvoltarea” unor noi infrastructuri neapărat necesare. Mă tem că, după terminarea proiectului, vor 

lipsi banii și totul s-ar bloca.  

Nici soluția stipulată de Legea 1/2011: master didactic cu burse generoase pentru cursanți nu s-a 
dovedit viabilă – niciodată aplicată, de altfel,  din lipsă de fonduri.   

Nu cred că e nevoie de așa ceva. Formarea profesorilor e o treabă mult prea serioasă ca s-o facem să 

depindă de fonduri europene.  Există soluții simple, la îndemînă, care nu cer mulți bani.  

Universitățile ar putea acredita rapid masterate didactice pe fiecare disciplină, gîndite unitar. Se poate 

face, de exemplu, pentru științele exacte, o schemă comună, cu aceleași cursuri de pedagogie și 

psihologie pentru toți (ceea ce ar reduce costurile) și cu didactici diferite, în funcție de disciplină. O 



parte dintre cursuri pot fi opționale, ponderea lor diferind de la disciplină la disciplină: e clar că, 

matematica predîndu-se de a  clasa a doua în sus, are nevoie de mai multe ore/tipuri de didactică decît, 

să spunem, chimia care ar putea introduce și alte tipuri de cursuri; probabil că aceeași cu matematica e 

și situația limbii române. Asemenea proiecte există, măcar in nuce, și cred că ar fi o primă soluție 

mulțumitoare care nu ar implica schimbări în legislație. 

Pe de altă parte, pentru a nu închide complet drumul spre o carieră didactică celor care urmează un 

master „de cercetare” sau profesional, cred ca ar trebui păstrate, în paralel, modulele pedagogice – cu 
o structură modificată, așa cum sugeram mai sus. Un absolvent ar putea deveni profesor urmînd un 

master didactic sau cele două module pedagogice. În plus, modulul didactic din licență ar putea fi 

gîndit în așa fel încît o parte cît mai mare din cursurile sale să se regăsească în primul an de master 

didactic și să poată fi, eventual, echivalate. 

Dacă adăugăm apoi niște cursuri serioase de perfecționare a profesorilor (noi, la matematică, am 

început), există șansa ca, peste zece ani, să fim mai puțin nemulțumiți de calitatea profesorilor din 

școlile noastre. 

Obstrucții legale nu cred să fie. O problemă delicată, care trebuie rezolvată la nivel de universitate, e  

concurența pe care, la fiecare facultate, ar face-o masterul didactic celor de cercetare, în contextul 
constrîngerilor economice care nu permit funcționarea unui master cu un număr mic de studenți. 

Ce lipsește ca un asemenea proiect să fie pus în operă? În nici un caz banii. Un pic de generozitate, 
cred, și depășirea unor interese locale.  

Aștept și provincia. 

Liviu Ornea    


