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CAPITOLUL 1

Reflecþii pe marginea revoluþiilor 
ºi reformei în învãþãmânt[1]

Structurile, tipurile ºi atitudinile sociale sunt valori care nu se transformã
uºor. Odatã create, ele dãinuie, uneori timp de secole, ºi, întrucât diferitele
structuri ºi tipuri sunt înzestrate în grade diferite cu capacitatea de a rezista în
timp, aproape întotdeauna descoperim cã modul real de comportament al gru-
purilor ºi cel la nivel naþional diferã, mai mult sau mai puþin, de ceea ce
ne-am aºtepta noi sã fie dacã am încerca sã îl deducem din formele
predominante ale procesului de producþie. (Joseph Schumpeter [2])

Revoluþiile în învãþãmânt

Antropologii susþin cã una dintre nevoile fundamente ale comunitãþilor umane o
reprezintã transmiterea moºtenirii culturale din generaþie în generaþie. În cele mai
vechi comunitãþi umane, familia reprezenta unitatea de bazã care servea acestui scop;
în cadrul familiei, unele îndatoriri educaþionale erau rezervate membrilor de un anumit
sex, în timp ce altele erau comune.[3]

Odatã cu apariþia scrisului ºi a þinerii evidenþelor, au fost înfiinþate mici ºcoli pentru
instruirea unei elite din fiecare comunitate, în vederea formãrii deprinderilor necesare
pentru întocmirea ºi continuarea acestor evidenþe. Aceste ºcoli aparte au constituit
începutul primei revoluþii în învãþãmânt. Pe parcursul acestei revoluþii, începutã încã
din mileniul al doilea î.Hr., conþinutul educaþional primar era reprezentat de datinile
moºtenite, cuprinzând preceptele religioase ºi filozofice. Aceastã revoluþie a atins
punctul culminant în diferite momente ale istoriei, în diferitele zone ale lumii: în
Mesopotamia ºi Egipt – în secolul întâi î.Hr., în China ºi India – la puþin timp dupã
aceea, în Grecia ºi Roma anticã – cu câteva secole înainte ºi dupã Hristos, în lumea
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18 Instituþii de învãþãmânt

islamicã întinzându-se din Spania pânã în India – în anii care au urmat morþii Pro-
fetului Mahomed, pânã în jurul anului 1500 d.Hr., iar mai apoi – în Vestul Europei.
În Europa Evului Mediu, educaþia în ºcoli era limitatã, atât din punctul de vedere al
accesului populaþiei, cât ºi al scopurilor avute în vedere. Majoritatea ºcolilor erau con-
duse de biserici ºi puneau accent în special pe pregãtirea elevilor pentru slujbele
administrative, incluzând, pe lângã formarea preoþilor, instruirea pentru funcþii din
administraþia publicã ºi sistemul judiciar. Dacã luãm ca reper anul 1650 d.Hr. ca fiind,
în linii mari, linia de demarcaþie dintre prima revoluþie ºi cea de-a doua, sau cea
modernã, se pare cã educaþia în ºcoli era, la acea datã, mai rãspânditã în lumea
islamicã ºi confucianistã ºi mai puþin – în spaþiul creºtin.

Aºa cum inventarea scrisului a înlesnit înfãptuirea primei revoluþii în învãþãmânt,
inventarea tiparului a pus bazele celei de-a doua revoluþii, cea modernã. Pânã atunci,
în Occident, Biserica era principalul deþinãtor al Bibliei ºi al majoritãþii celorlalte cãrþi
importante. Cãlugãrii copiau cu trudã aceste cãrþi în mãnãstiri ºi le distribuiau cu mare
grijã diferitelor instituþii ecleziastice, inclusiv ºcolilor religioase ºi parohiilor. Numai
o micã parte din populaþia laicã, cei cu avere, credinþã ºi interes pentru învãþãturã, îºi
putea permite sã aibã propria bibliotecã. Dar, de la sfârºitul secolului al XV-lea, au
început sã se facã progrese importante în tipãrirea mecanicã a cãrþilor (Braudel, 1985,
p. 397 ºi urm.). Probabil cel mai cunoscut caz l-a reprezentat Biblia tipãritã de Guten-
berg (1455). Începând cu acea datã, Biserica ºi-a pierdut monopolul asupra Sfintei
Scripturi. Au apãrut noi miºcãri religioase care susþineau dreptul credincioºilor de a
avea acces nemijlocit la textele sfinte. S-a dezvoltat interesul pentru Biblie ºi s-a
conturat necesitatea deprinderii elementare a cititului, pentru a putea cunoaºte aceastã
carte fundamentalã. Reforma a cuprins toatã Europa, semãnând germenii revoluþiei
moderne în învãþãmânt. În timp ce impulsul major al schimbãrii era reprezentat de
necesitatea alfabetizãrii maselor, revoluþia a avut ºi alte corelaþii, implicând lãrgirea
curriculum-ului educaþiei. S-a pus cel puþin tot atâta accent pe dragostea de þarã ca ºi
pe dragostea de Dumnezeu, iar discipline laice, precum matematica ºi ºtiinþele naturii,
au dobândit o poziþie privilegiatã.

Naºterea învãþãmântului modern

În timp ce Reforma semãna germenii revoluþiei moderne în învãþãmânt, au fost nece-
sare alte câteva schimbãri înainte ca aceºti germeni sã rodeascã. Charles Tilly (1993)
remarcã faptul cã la începutul secolului al XVII-lea existau nu mai puþin de cinci sute
de entitãþi politice independente în Europa Occidentalã; multe dintre acestea erau destul
de mici ºi nu dispuneau de suficiente resurse pentru a întreþine o armatã corespunzãtoare,
ca sã nu mai vorbim de un sistem de învãþãmânt de masã. Doar prin fuzionarea acestor
numeroase entitãþi politice, de-a lungul urmãtoarelor douã secole, în aproximativ
douãzeci de state naþionale, s-a ajuns la o concentrare de resurse suficientã pentru a se

+institutii_de_invatamint_bun.qxd  11/5/2007  10:54 PM  Page 18



Reflecþii pe marginea revoluþiilor ºi reformei în învãþãmânt 19

pune problema unor proiecte publice de genul constituirii unui sistem de învãþãmânt de
masã. La consolidarea statelor naþionale au contribuit ºi noile progrese tehnice, care, pe
lângã faptul cã au schimbat natura conflictelor militare, au sporit ºi productivitatea
economiilor naþionale. Felul în care au avut loc aceste schimbãri ideologice, politice,
militare ºi economice a variat de la þarã la þarã, având ca rezultat crearea unor baze
diferite pentru învãþãmântul modern. În unele locuri, de exemplu, în Anglia, schimbãrile
au avut loc treptat. La polul opus s-a situat violenta Revoluþie Francezã, care a provocat
peste noapte rãsturnarea monarhiei ºi naºterea noii republici, condusã de cetãþeni. 

Înainte de a fi luate mãsuri ferme pentru punerea bazelor învãþãmântului modern,
a fost, în general, necesarã constituirea unei noi forme de guvernare. În Franþa, rãs-
turnarea monarhiei a fost urmatã, în decurs de un an, de hotãrârea de eliminare a
ºcolilor catolice tradiþionale din Franþa. În restul Europei, ºi mai târziu ºi în alte pãrþi
ale lumii, au avut loc convulsii similare. În Japonia, instituirea prin Carta-Jurãmânt
a unui sistem de învãþãmânt modern a avut loc la doar patru ani de la Revoluþia Meiji.
De fiecare datã, la baza apariþiei unui nou ideal în învãþãmânt ºi a unui sistem aferent
de structuri ºi metode considerate „moderne“ s-a aflat o combinaþie unicã de pre-
cedente administrative, tradiþie, idei utopice ºi energie revoluþionarã. (Archer, 1977;
Ringer, 1979; Ramirez & Boli, 1987).

Pe baza acestor schimbãri ideologice ºi politice din îndelungata perioadã modernã
care se întinde pânã la începutul anilor 1900, au fost înfiinþate noi sisteme de învãþã-
mânt „moderne“, care urmãreau sã primeascã, într-o oarecare mãsurã, sprijin de la
statul modern ºi se strãduiau sã ofere instruire elementarã unei pãrþi însemnate a
populaþiei. Aceste iniþiative educaþionale moderne au avut în comun atât preocuparea
de a se baza pe un sistem de ºcoli, în care un numãr relativ mare de oameni sã-ºi însu-
ºeascã preceptele morale adecvate ºi cunoºtinþe în câteva domenii complexe de
cunoaºtere, precum matematica, ºtiinþele naturii ºi istoria/geografia, cât ºi sã organizeze
aceste cunoºtinþe pe mai multe niveluri, începând cu cel inferior – clasele elementare,
continuând cu clasele medii ºi pânã la clasele avansate; la fiecare nivel elevii erau
testaþi periodic pentru a se determina dacã erau pregãtiþi sã treacã mai departe. Alte
elemente comune erau reprezentate de o birocratizare1 a personalului din învãþãmânt
aflat la conducerea ºcolilor ºi de o standardizare a materialelor didactice. În timp ce
mulþi cercetãtori au avut în vedere tocmai aceste trãsãturi comune ale experienþelor
educaþionale moderne (Meyer & Hannah, 1979; Meyer et al., 1992), scopul pe care
ni l-am propus aici este sublinierea câtorva dintre deosebirile importante. 

1. În sensul de „organizare pe principii funcþionãreºti“ (n.tr.).
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20 Instituþii de învãþãmânt

Începuturile învãþãmântului modern

De obicei, se considerã cã primii paºi cãtre dezvoltarea unor sisteme de învãþãmânt
elementar de masã au avut loc în þãrile nordice. De exemplu, în Suedia, biserica
naþionalã, la ordinul regelui, i-a îndemnat pe pãrinþi ºi pe membrii comunitãþilor sã
susþinã alfabetizarea populaþiei, procentul celor care ºtiau sã scrie ºi sã citeascã
considerându-se a fi crescut de la 20%, în secolul al XVII-lea, la 80%, la începutul
secolului al XIX-lea (Johansson, 1981). Dar acest lucru s-a realizat în mare mãsurã
prin educaþia fãcutã acasã, impulsionatã de cãtre Bisericã prin urmãrirea progreselor
înregistrate în fiecare familie; cu alte cuvinte, creºterea ratei alfabetizãrii nu a mers
în paralel cu dezvoltarea unui sistem de învãþãmânt planificat ºi, parþial, din acest
motiv nu s-a bucurat de atât de multã recunoaºtere internaþionalã ca reformele
ulterioare din Germania ºi Franþa. 

Tabelul 1.1 prezintã anii în care învãþãmântul elementar a devenit obligatoriu în
þãrile menþionate.

Tabelul 1.1. Datele la care învãþãmântul a devenit obligatoriu în þãrile selectate.

Prusia

La fel ca ºi în þãrile nordice, Reforma a iniþiat schimbãri profunde ºi în diferitele state
germane. Melton (1988) studiazã pietismul2 în Germania ºi îi atribuie progresele
înregistrate, în concepþiile membrilor clerului ºi ale liderilor politici, de preocuparea
pentru învãþãmântul public. În esenþã, spiritualitatea pietistã argumenta cã evlavia
exterioarã nu este suficientã pentru obþinerea harului; manifestãrile exterioare trebuiau
însoþite de înþelegerea lãuntricã, iar ºtiinþa de carte ºi studiul individual al Scripturilor
erau esenþiale pentru ajungerea la aceastã înþelegere lãuntricã. În timpul domniei

Þara Anul în care învãþãmântul 

a devenit obligatoriu

Statele germane 1724-1806

Massachusetts (SUA) 1852

Japonia 1872

Franþa 1882

Anglia 1900

Rusia 1919

2. Pietism – (în statele germane, în sec. al XVII-lea – al XVIII-lea) curent religios de facturã
protestantã, care promova respectarea strictã a practicilor religioase, smerenia ºi misticismul extrem
(n.tr.).
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regelui Frederick II al Prusiei (1740-1786), aceste preocupãri au fost treptat transpuse
în reglementãri oficiale, care au avut un impact direct asupra dezvoltãrii Prusiei ºi
care au fost imitate ºi de alte state germane.

În secolul al XVIII-lea, teritoriul actual al Germaniei era ocupat de o federaþie
largã de state sub conducerea unui rege ºi a unui consiliu nobiliar. Cele dintâi schim-
bãri în învãþãmânt au fost, în mare mãsurã, promovate de liderii religioºi în cadrul
comunitãþilor locale, dar, de la jumãtatea secolului al XVIII-lea, câteva guverne, în
frunte cu cel al Prusiei, au ajuns sã ia în considerare strategii la nivelul întregii þãri.
În Prusia, Regulamentul General privind ªcolile în Comitate, adoptat în 1763, a
reprezentat unul dintre primele exemple ale interesului statului în aceastã privinþã.
Pânã la sfârºitul secolului, Prusia declara prin lege cã statul este garantul drepturilor
copilului în relaþia cu pãrinþii, iar pãrinþii aveau responsabilitatea de a-ºi da copiii la
ºcoalã. Statul prusac, prin Codexul General din 1794, stipula normele de finanþare a
ºcolilor la nivel local ºi se angaja sã asigure o mare parte din fondurile necesare
funcþionãrii acestora; statul specifica unele cerinþe pentru înfiinþarea ºcolilor la nivel
local ºi îºi asuma dreptul de a numi profesorii (Maynes, 1985, p. 49). Aceste mãsuri
hotãrâte, întreprinse de statul prusac pentru crearea unui curriculum sistematic destinat
învãþãmântului public, pentru asumarea unui rol central în selectarea ºi instruirea
profesorilor ºi pentru specificarea detaliilor privind construirea ºi finanþarea ºcolilor,
au reprezentat primele manifestãri ale sistemului modern de învãþãmânt. 

La baza acestor schimbãri se afla interesul Prusiei ºi al altor state germane pentru
dezvoltarea unei forþe de muncã mai educatã, care sã lucreze în ramurile industriale
aflate în rapidã dezvoltare, ca ºi pentru asigurarea unor efective de tineri instruiþi
pentru armatele crescânde de care aveau nevoie pentru a-ºi satisface ambiþiile
expansioniste. În paralel cu aceste schimbãri înregistrate în educaþia asiguratã de ºcoli,
Prusia era preocupatã de realizarea unor transformãri importante ºi în administraþia
publicã, astfel încât ultimul cuvânt în privinþa numirilor în funcþii sã-i revinã regelui,
mai degrabã decât Junker-ilor3 din administraþia localã.

În timp ce pânã atunci funcþionau diferite tipuri de ºcoli secundare, la începutul
secolului al XIX-lea Gymnasium-ul, punând accent pe studierea limbii latine ºi pe o
educaþie umanistã de spectru larg, s-a afirmat ca punte academicã între diferitele ºcoli
locale ºi învãþãmântul superior controlat de stat. Odatã cu dezvoltarea Gymna-
sium-ului, ºi alte instituþii, precum liceele de formaþie latinã, au ajuns sã se orienteze
cãtre curriculae mai „realiste“, pentru instruirea tinerilor în vederea ocupãrii de funcþii
administrative sau tehnice în comerþ ºi industrie. Unele dintre instituþiile aparþinând
acestui din urmã profil de învãþãmânt s-au transformat, în cele din urmã, în ºcolile
de pregãtire profesionalã, care sunt în prezent admirate pe scarã largã în multe alte
þãri industrializate. 

Înfiinþarea Universitãþii din Berlin, în 1810, de cãtre Wilhelm von Humboldt,
ministrul Culturii ºi Educaþiei din Prusia, a constituit un reper important în acest
proces de transformare. Noua Universitate ºi-a asumat treptat rolul de selectare ºi

3. Junker – membru al aristocraþiei prusace (n.tr.).
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