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Strãlucit student ºi profesor al Universitãþii din Bucureºti, cu un simþ al diploma-
þiei întãrit de dictonul ardelenesc „Nu duci rãzboaie pe care nu le poþi câºtiga“1,
Mircea Maliþa ajunge datoritã perseverenþei, împrejurãrilor ºi calitãþilor speciale
pe care le posedã, unul din cei mai importanþi diplomaþi români din a doua jumã-
tate a secolului XX. A avut capacitatea sã transforme întâmplarea de a face parte
din aceeaºi delegaþie cu Mihail Sadoveanu, la o conferinþã internaþionalã dedicatã
pãcii la Paris, într-o tradiþie a avansãrii în funcþii tot mai onorante ºi însoþite de
provocãri. Compromisul, simþul realitãþii, cunoaºterea propriilor limite l-au ajutat
sã transpunã teoriile culese din cãrþi în practica diplomaticã de care România avea
nevoie atunci ca întotdeauna.

Procedeazã la fel când i se încredinþeazã funcþia de Ministru al Învãþãmântului.
Transformã scurta perioadã pe care o considerã „purã întâmplare“2 într-o mare
oportunitate a reformei ºi deschiderii cãtre inovaþie. Meritul sãu constã în asigu-
rarea tranziþiei învãþãmântului economic românesc de la teoretizare excesivã la
mai multã practicã, cu introducerea de noi discipline privind computerele, reformã
în reþelele matematice, înfiinþarea de catedre noi, unde limbi strãine ca franceza,
engleza, germana ºi italiana se alãturã limbii ruse. În cazul sãu ºi al ilustrului sa-
vant care i-a folosit drept model – Spiru Haret – distingem o grijã aparte pentru
învãþãmânt, o gândire profundã, „O disciplinã totalã, neimpusã. O autonomie
completã. Fãrã influenþã politicã sau de orice fel“3. Absorbit de matematicã, in-
formaticã ºi studiul sistemului de educaþie, prevesteºte schimbãri majore pentru
noul mileniu încã din anul 1969, când publicã lucrarea Cronica Anului 2000.

Este uimitor cât de multe predicþii din lucrare se adeveresc. Iatã câteva: „Uni-
formizarea învãþãmântului e o prejudecatã pe care revoluþia educaþiei o va lichida.
Caracterul funcþional va fi predominant, cel descriptiv aproape desfiinþat. În labo-
ratoare se va sta cât se stã astãzi în clase, ºi invers. La lucrãri practice se va parti-
cipa cât se participã azi la cursuri, ºi invers. Învãþãmântul va fi, în raport cu situaþia
anterioarã, individualizat“4.
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Practic, preocupãrile pentru viitor ºi dezvoltare se disting printr-o gândire
prospectivã axatã pe logicã, cu multiple argumente ºi o marjã de eroare fireascã,
cu ajutorul cãrora autorul anticipa foarte bine evoluþia tehnologicã ºi necesitatea
adaptãrii sistemelor de educaþie la cerinþele noului mileniu. State precum Suedia,
Norvegia, Danemarca, Finlanda, au înþeles tendinþa ºi se aflã în plin proces de
implementare ºi testare a noului sistem de educare. În Finlanda a început sã dea
roade substanþiale. În România s-au fãcut eforturi întrerupte ºi scurte, iar rezulta-
tele întârzie sã aparã sau se produc mult prea lent pentru o piaþã globalã în care
fulminantele transformãri tehnologice nu aºteaptã. Se impune adoptarea unei noi
paradigme educaþionale pentru þarã ºi pentru alte state aflate în aceeaºi situaþie
cu ea. Mircea Maliþa nu a încetat sã propunã.

Academicianul este optimist, iar când optimismul i se diminueazã apeleazã la
imaginaþie. Criticã principiul conform cãruia profesorul stã în faþa elevilor ºi îi
educã. Invalideazã aceastã metodã eficientã în trecut, dar care a devenit depãºitã
în prezent. Individul devine acum subiect unic al învãþãrii. „Toate uneltele,
metodele, motivaþiile ºi capacitatea de a învãþa“5 trec la nivelul individual. Între-
barea este ce vrei sã faci?, iar raþionamentul îl direcþioneazã pe elev spre pro-
fesie. Urmezã ce poþi sã faci?, iar companiile atrag ºi asimileazã tocmai indivizii
cu acele capacitãþi de care au nevoie. Aceastã schimbare porneºte din faptul cã
atât educaþia la scarã largã cât ºi educaþia ºtiinþificã sau tehnologicã au devenit,
relativ recent, centrate pe competitivitate. Actuala organizare ºcolarã nu mai su-
portã schimbãrile rapide ºi cerinþele pieþei muncii. Cunoºtinþele ºi capacitãþile nece-
sare pentru rezolvarea problemelor care se ivesc în societate sunt bazate pe cunoaº-
tere ºi deprinderea de a lua decizii. Existã o recunoaºtere larg rãspânditã asupra
faptului cã elevii trebuie pregãtiþi pentru o economie care se bazeazã foarte mult
pe ºtiinþã, tehnologie ºi inovare.

Mircea Maliþa depisteazã, trateazã ºi propune un concept în care legãtura dintre
învãþare ºi muncã este indispensabilã. În raportul elaborat pentru Clubul de la
Roma, Dubla spiralã a învãþãrii ºi a muncii, alãturi de Orio Giarini, amendeazã
limitarea educaþiei la clasicele curricula ºi discipline ale ºtiinþei. Semnaleazã
sistemului educaþional câteva schimbãri urgente preluate ulterior în paradigmele
pentru dezvoltarea învãþãmântului românesc. Prima constã în curricumul perso-
nalizat. Acesta devine personalizat datoritã elevului ºi computerului sãu. „Com-
puterul deþine lista tuturor disciplinelor ºi metodelor de cercetare posibile ºi indicã
singur, printr-un proces modular, cele cerute de un subiect dat, cum ar fi pregã-
tirea pentru o anumitã profesiune“6. Are loc învãþarea personalizatã „care este
conceputã pentru nevoile particulare ale unui singur student“7. Visul de veacuri
devine posibil datoritã modelului abstractizat de învãþare doar dacã e susþinut de
digitalizare. România are o ºansã. O datã pentru cã a fost din timp alertatã de
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gândirea, studiile ºi mãsurile administrative ale domnului Maliþa, a doua pentru
cã deþine o infrastructurã de internet relativ nouã ºi cu o vitezã medie ce se situeazã
peste statele din Europa Occidentalã8.

Cu toate acestea, învãþãtorul în concepþia domnului Maliþa nu trebuie margi-
nalizat. Doar e nevoit sã renunþe la tablã, cãrþi ºi caiete în favoarea rolului de
coordonator care se asigurã de bunele condiþii pentru elevii ce învaþã de pe dispo-
zitive software. Numai cã visul unui program realizat de elev, dupã cum autorul
îl numeºte într-un articol de-al sãu, nu poate fi implementat fãrã sã scadã semni-
ficativ cifra ce desemneazã calculatoare insuficiente sau necorespunzãtoare pentru
procesul de învãþãmânt. Conform unui studiu din 2013 aceasta se situa la 75,8%9

în România. De aceea avem nevoie de o abordare hotãrâtã ºi dedicatã domeniului.
O reformã, ar spune unii. Maliþa sugereazã o reformã continuã, „o preocupare
permanentã a sistemului ce se produce în doze necesare zilnic, sub semnul conti-
nuitãþii“10. Aºa cum ºi-a dedicat dumnealui în doze zilnice viaþa pentru o Românie
mai dezvoltatã ºi mai bine vãzutã.

Pe de altã parte, a doua schimbare e legatã de modularizare. În viziunea lui
Mircea Maliþa „ºtiinþele sunt dependente unele de altele pentru a putea pro-
gresa“11. Se recomandã depãºirea vechii forme de clasificare a disciplinelor ºtiin-
þifice stabilitã încã din secolul al XIX-lea. Graniþa strictã a independenþei disci-
plinelor a fost înlãturatã în momentul când au trebuit sã coopereze pentru a crea
o rachetã, de exemplu. ªi-au împrumutat metode de cercetare unele de la altele.
Au intrat într-un soi de cooperare.

Conceptul domnului academician despre studiul minþii ºi învãþare nu sugereazã
comasarea disciplinelor de studiu la universitate, ci multiplicarea lor odatã cu
preocupãrile studentului. Cum face asta? Prin module. Studentul va elabora pro-
grame pentru satisfacerea propriilor nevoi apelând la module. Modulul e definit
drept o unitate completã a materialului didactic, la care pot fi adãugate ºi alte
unitãþi pentru realizarea unor obiective mai ample sau de mai lungã duratã12. Uni-
versitãþile le pun la dispoziþie un meniu larg de module ca ei sã poatã învãþa cu
paºi mici ºi sã se aplece mai mult asupra temelor care îi intereseazã. Modelul
este practicat pentru educaþia non-formalã unde un subiect poate fi abordat cu
metode din ºtiinþele sociale generale, economie, drept, ºtiinþe politice ºi adminis-
trative sau informaticã. Introducerea modulelor nu e o propunere în premierã,
dar aprecierea pentru deschiderea cãtre metoda învãþãrii prin cãutare ºi anticipare
a domnului Maliþa trebuie remarcatã.
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ªi grija dumnealui pentru educaþie nu se încheie aici. Comportamentul de om
de stat nu i-a dispãrut chiar dacã nu mai ocupã un post de aproape douã decenii.
Propune ºi îºi doreºte ca oamenii sã aibã acces la educaþie toatã viaþa (Lifelong
learning). Asta ar însemna extinderea cu 20 de ani a speranþei de viaþã productivã
a generaþiilor adulte. O estimare promiþãtoare.

În fine, diplomatul ºi profesorul Mircea Maliþa face parte dintr-o generaþie de
diplomaþi remarcabili. Pentru diplomaþia româneascã a însemnat o legendã a dece-
niului deschiderii, pentru educaþie un mare câºtig. Perioada petrecutã la Ministerul
Învãþãmântului o putem intitula Deschidere cãtre viitor ºi uºi primitoare. Spun
asta pentru cã a fost întotdeauna un om profund preocupat de educaþie ºi viitor.
El leagã viitorul oricãrei generaþii de felul în care procesul de învãþare are loc în
prezent. Susþine ºi promoveazã modelul lui Spiru Haret – adaptat la condiþiile
din prezent – pentru reforma ºcolii româneºti ºi, cu mult tact, ne convinge de
necesitatea unui raport invers proporþional a experienþei în faþa teoriei. Antici-
peazã schimbarea societãþii, evoluþia cunoaºterii, viteza informaþiei, apoi prescrie
sistemului educaþional mondial, aflat într-o crizã continuã, câteva soluþii ce constau
într-o strânsã legãturã dintre învãþare ºi muncã.
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