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  ŞCOALA VIITORULUI  
FĂRĂ PROFESOR – 

 UN EXPERIMENT NUL  
 

Şcoala viitorului fără profesor este un experiment 
nul. În acelaşi timp, profesorul modern nu  trebuie să 
fie doar o persoană care informează, ci un adevărat 
ghid şi moderator pentru elevii săi. Acestea sunt 
câteva idei expuse de autoarea, doctorul în pedagogie, 
Mariana Marin, în cartea Școala fără profesor?..., 
lansată vineri, 22 aprilie, la Chişinău. În paginile cărţii, 
spune Mariana Marin, este analizată şi concepţia 
lecţiilor fără profesor, transmite IPN.  

Potrivit autoarei, riscul ca şcoala să rămână în 
viitor fără profesor este alimentat, inclusiv de starea 
materială a cadrelor didactice, care, adesea părăsesc 
instituţiile de învăţământ, nemulţumiţi de condiţiile pe 
care le au. Totodată, în carte se vorbeşte şi despre un 
alt risc care ar putea să lase şcolile fără profesor, şi 
anume faptul că unele cadre didactice văd şcoala ca 
pe o corvoadă, şi nu ca pe o vocaţie. 

Mariana Marin a declarat că valoarea ştiinţifică a 
volumului Școala fără profesor?..., constă în abordarea 
concepţiei despre lecţia fără profesor. „Noi avem prea 
mulţi profesori care vor să informeze, iar rolul 
profesorului nu este cel de a informa, este cel de 
moderator. Conform concepţiei pe care am expus-o în 
carte, lecţia trebuie să fie dotată cu învăţare vizibilă, 
trebuie să fie realizată în baza unei hărţi, iar această 
hartă trebuie să fie pe un centru de lucru, unde 
muncesc copiii în echipe, cu ajutorul unui monitor. 
Respectiv, copii lucrează cu ajutorul acestui monitor, 
acestei hărţi şi învăţătorul doar stă şi priveşte. Pentru 
aceasta el trebuie pregătit foarte bine, să fie pregătit 
proiectul lecţiei”, afirmă doctorul în pedagogie.  

În acest context, Mariana Marin spune că rolul de 
profesor atotştiutor, care vrea să concureze cu 
Google, nu mai este astăzi la modă. În opinia sa, 
profesorul trebuie să fie doar un prieten, un 
facilitator, un sprijin. Autoarea spune că această carte 
nu este destinată doar cadrelor didactice, ci şi 
părinţilor. Mariana Marin, însă, recunoaşte că acest 
volum ar putea fi periculos pentru părinţi, întrucât 
după lecturarea lui, aceştia, ar putea să găsească mai 
multe defecte în activitatea cadrele didcatice ale 
copiilor lor şi ar putea să fie mai critici cu acestea.   

Lansarea cărţii Școala fără profesor?... a avut loc în 

cadrul conferinţei naţionale Tradiţii asociative ale 

învăţătorilor, aflată la cea de-a cincea ediţie. Mariana 

Marin este doctor în pedagogie, conferenţiar 

universitar, autoare de currricule şcolare şi manuale, 

precum şi autoare a 110 publicaţii ştiinţifice, 

ştiinţifico- metodice şi auxiliare didactice.  

(invatatori.ro) 

 

 

SISTEMUL DE EDUCAŢIE CLASIC DIN 
SUA PIERDE TEREN … 

     
În SUA nemulțumirile părinților legate de sistemul 

de educație sunt într-o creștere continuă, iar 
alternativa pe care aceștia au ales-o este aceea de a 
da o educație copiilor acasă.  

Începând cu anul 1999, numărul de copii 
homeschooled a crescut cu 75% și cu toate că în 
prezent procentul copiilor homeschooled este de doar 
4% dintre toți copiii de vârstă școală la nivel național, 
numărul de copii din clasele primare ai căror părinți 
aleg să renunțe la educația tradițională este în 
creștere de șapte ori mai repede decât numărul de 
copii în care se înscriu K-12 (sistemul școlar) în fiecare 
an, scrie educationnews.org, citat de logec.ro.  

Statisticile homeschooling arată că cei care sunt 
educați în mod independent, se situează de obicei, 
între 65 și 89 de procente la astfel de examene, în 
timp ce elevii înmatriculați la școlile tradiționale se 
situează în medie în 50 de procente.    

Mai mult decât atât, decalajele dintre elevi care 
afectează de mult timp sistemul de învățământ din 
întreaga țară, nu sunt prezente în mediul 
homeschooling. Nu există vreo diferență între 
performanțele copiilor educați acasă, indiferent de 
sex, nivel de venit, sau rasa / etnie. 

Studii recente apreciază succesul academic al 
copiilor școliți acasă, observând notele mai mari pe 
care aceștia le obțin mai târziu, în timpul liceului și în 
timpul facultății. În mod surprinzător, cheltuiala medie 
pentru educația unui copil acasă, pe an, este de la 500 
$ la 600 $, în comparație cu o cheltuială medie de 
10.000 $ pe copil, pe an, pentru elevii din școlile 
publice. 

Cele mai bune facultăți din Statele Unite nu au 

întârziat să recunoască realizările acestora. Rata de 

promovabilitate și de absolvire a studiilor superioare a 

copiilor educați acasă este mult mai mare decât cea a 

copiilor școliți tradițional, în școli publice sau chiar în 

școli private.  

Cei care studiazî acasă sunt recrutați cu ardoare de 

universități precum Massachusetts Institute of 

Technology, Universitatea Harvard, Stanford 

University și Duke.  

De asemenea, copiii educați acasă nu pierd așa-

numitele oportunități de socializare, care sunt 

considerate un element central al mediului școlar 

tradițional și de care aparent nu au parte cei care nu 

frecventează școlile obișnuite.  

Unul din avantajele surprinzătoare ale copiilor 

educați acasă este tocmai tendința lor de a fi mai 

sociabili decat restul tinerilor, iar potrivit sondajului 

efectuat de National Home Education Research 

Institute, aceștia demonstrează o dezvoltare socială, 
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 psihologică și emoțională sănătoasă, și succesul la 

maturitate. 

Pe baza datelor obținute recente, cercetători 

precum dr. Brian Ray (NHERI.org) se așteaptă să 

observe o creștere notabilă a numărului de copii 

educați acasă în următorii 5 până la 10 ani. Creșterea 

va avea loc atât ca valoare absolută cât și ca pondere 

în populația școlară. Această creștere se va datora 

parțial faptului că un număr mare dintre acei indivizi 

care au fost educați acasă în anii ‘90 vor începe să-și 

educe acasă proprii lor copii și succesului permanent 

de care se bucură elevii școliți acasă. 

 
 
 

 

 

UN COPIL DE ORIGINE ROMÂNĂ A 
FOST DESEMNAT CEL MAI INTELIGENT 
DE PE PLANETĂ. LA TREI ANI ŞTIA SĂ 
NUMERE PÂNĂ LA 1000 ŞI VORBEŞTE 

TREI LIMBI STRĂINE 
 

IQ-ul unui om cu inteligenţă medie se ridică de 
obicei la 110 puncte, în vreme ce un scor de peste 140 
anunţă un om genial. România se poate mândri la 
acest capitol cu unul dintre cei mai promiţători copii ai 
planetei, Anthony Popa Urria. 

Copilul în vârstă de cinci ani locuieşte în Canada şi 
este la origine român . La numai doi ani şi nouă luni a 
fost catalogat la fel de deştept precum celebrul fizician 
Albert Einstein sau precum Stephen Hawking, având 
un IQ de 154, adică aproape perfect. 

Anthony Popa Urria trăieşte în Calgary, Canada 
încă de la naştere şi a fost desemnat în unanimitate de 
Organizaţia MENSA drept cel mai inteligent copil din 
lume. MENSA este o organizaţie internaţională non-
profit a oamenilor cu un IQ mult peste medie, 
membrii ei clasându-se printre primii 2% la testele de 

inteligenţă folosite de organizaţie. În timp ce alţi copii 
de vârsta lui se jucau cu creioanele colorate, Anthony 
ştia să numere până la 1.000, să pronunţe tot 
alfabetul şi să vorbească în italiană, spaniolă şi 
engleză; toate acestea de la vârsta de trei ani, vârstă la 
care i-a uimit pe mulţi profesori şi sociologi din 
Canada, potrivit efemeride.ro. 

În prezent copilul are aproape 6 ani şi trăieşte 
alături de părinţii săi în Calgary, Canada. 

Când Vicki Herd, membră a comitetului naţional 
Mensa Canada, a văzut pentru prima dată dosarul lui 
Anthony, a fost convinsă că a fost o greşeală de 
scriere. „Ne-am gândit cu toţii: Hei, trebuie să fie o 
greşeală la data de naştere.” îşi aduce aminte 
zâmbind. „în Canada, există doar şapte alţi membri ai 
Mensa în vârstă de până la 10 ani. IQ-ul mediu pentru 
adulţi este de 100, în timp ce majoritatea membrilor 
Mensa au un IQ mai mare de 135” a adăugat Vicki 
Herd. 

Conform Ziare.com, Felicia, bunica genialului 
român a observat calităţi de excepţie ale copilului încă 
de la vârsta de patru luni, atunci când urmărea cu 
atenţie sporită tot ce se petrecea în jurul său. La 
împlinirea vârstei de 6 luni, copilul ştia deja să 
recunoască toate literele alfabetului. 

 
 EDUCAŢIA LA JAPONEZI: 

 
 COPIII DE PATRU ANI CIRCULĂ SINGURI CU 

METROUL 

 NU SUNĂ NIMENI LA PROTECŢIA COPILULUI 

 ELEVII ŞI PROFESORII FAC CURĂŢENIE ÎN ŞCOLI 

 MAMELE ÎŞI ÎNVAŢĂ PRUNCII DE MICI SĂ-ŞI 
RESPECTE SEMENII 

 
De la 3 ani, copiii din Japonia merg neînsoțiți la 

grădiniță, de la 4 ani circulă singuri cu metroul. De 
mici sunt educați să fie modești, politicoși și să-și 
respecte semenii, astfel încât să nu îi deranjeze 
niciodată pe cei din jur, arată un reportaj al 
Televiziunii Digi24. 

Deși sunt cunoscute pentru blândețea și armonia 
cu care își cresc copiii, mamele japoneze încearcă să îi 
responsabilizeze de la cele mai mici vârste. Copiii sunt 
crescuți pentru a deveni ulterior cetățeni model. Încă 
de la școală și până când termină liceul, elevii se ocupă 
exclusiv de curațenie. Personal care să se ocupe de 
curățenie există doar în aeroporturi și în marile 
corporații. În rest, în toate instituțiile publice, 
funcționarii se ocupă de această activitate. 

„Noi facem curățenie la școală. După prânz, cu 

cârpa, ștergem tot de pe podea și facem curățenie și la 
toaletă”, spune Chinatshu Kawamoto pentru Digi24, 
profesoară de limba japoneză, aflată în România. 

„În școlile japoneze nu există femeie de serviciu. 
Este iarăși un element care pe mine m-a surprins, în 
condițiile în care la noi copilul nici măcar tabla nu o 
șterge, pe principiul că trebuie ștearsă de doamna 
învățătoare”, spune Alexandra Jidiuc, expert în cultura 
niponă. 

„Mamele japoneze îi ajuta pe copii, dar mai mult îi 
încurajează: Hai! Tu poți să faci singur! Dar părinții 
români ajută copilul imediat, îl și îmbracă”, a constatat 
Chinatshu Kawamoto. 

Chiar dacă pentru europeni poate părea exagerat, 
mamele își lasă copiii să meargă singuri la grădiniță, 
încă de la vârsta de 3 ani. În prima zi îi conduc să le 
arate drumul, în a doua zi doar îl urmăresc și din ziua a 
treia cei mici sunt pe cont propiriu. 

Rolul mamei este acela de a învăța copilul să se 
descurce singur și de a forma un viitor adult 
responsabil. De aceea, nu va fi o surpriză pentru 
nimeni să vadă un copil de 4-5 ani care merge singur 
cu metroul. Mai mult, în Japonia, nici un părinte nu își 
duce copilul la școală cu mașina, precizează sursa 
citată. 

Sursa: Digi24.ro 


