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Educația din România între globalizare și identitate națională

 

Rezumat: 

Un subiect foarte mult dezbătut în ultima perioadă a fost cel referitor la globalizare vs identitate națională, paradigme conceptuale analizate intens în cadrul seminariilor,

colocviilor, conferințelor și la catedră de către istorici, politologi, antropologi, oameni de presă, antreprenori, profesori universitari și mai nou, specilaiști în studii

europene și studii de securitate. Aceste metamorfoze, privite prin spectrul ,,celui de-al Treilea Val” în viziune toffleriană, au atins și sectorul educației din România. 

  

Cuvinte cheie: pedagogie națională, paideia, școală, repere identitare, profesori, intelectuali.     

  

            Actuala cercetare își propune să analizeze care este situația României astăzi, în contextul evoluției globalizării și cum știm să păstrăm vie identitatea națională prin

filtrul unui eșafodaj cultural și identitar național creat de o serie de descendenți, membrii ai elitei intelectuale care au contribuit esențialmente la formarea României moderne

pe fundamentele statalității sale naționale. 

Vom aborda segmentul educației din România, aflată sub imperiul globalizării exacerbate și al unei relative crize identitare. Definirea conceptuală a termenilor în spirit

volterian este importantă în acest punct al demersului de față: 

Globalizarea - poate fi definită ca o viziune universalistă și mondială a lumii. De la corifeii lumii antice (Titus Livius - Ab Urbe Condita; Polybius, cu scrierile sale despre

lumea mediteraneană; Tucidide, Războiul peloponesiac; Herodot - Istorii; Imperiul Roman în momentul său de maximă expansiune hegemonică a avut posesiuni pe trei

continente, iar lumea mediteraneană prin Antica Helada fiind un far al civilizației și democrației ateniene în lume), până la Niccolo Machiavelli (Principele, 1513), Hobbes,

Locke, Montesquieu, Voltaire, J. J. Rousseau, Alexis de Tocqueville, Thomas Morus (Utopia - 1516) și politologii de astăzi, adepți ai teoriei modernismului și post-

modernismului, toți au abordat în cercetările lor paradigma universalității lumii înțeleasă în sensul globalizării generalizate de astăzi. 

Identitatea națională - se manifestă prin asumarea și respectarea unui întreg set de valori: culturale, istorice, religioase, însușirea, perpetuarea tradițiilor populare și

conservarea lumii satului, și totodată prin păstrarea conștiinței vii a reperelor identitare și naționale românești. De la Mihai Eminescu, această sumă lirică de voievozi,

pamfletarul Caragiale, Ion Creangă cu poveștile sale, Ioan Slavici, cu nuvelele despre lumea satului din Ardeal și până la Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, Iancu de

Hunedoara și Matia Corvinul, toți trebuie păstrați în panteonul de aur al identității noastre naționale. 

Educația (educo; paideia, paidagogia - grija pentru puiul de om) - este acel proces teleologic de acțiuni și influențe care își propune să formeze caractere, buni cetățeni și

oameni responsabili, care să susțină pe mai departe valorile acestei națiuni românești. Mai sunt tinerii purtătorii unor valori identitare culturale, naționale și morale sau

efectele globalizării au influențat într-atât sistemul școlar încât nu mai este important să ne cunoaștem reperele deja fundamentate în ADN-ul nostru de români? 

Nu pentru școală, ci pentru viață învățăm, spunea marele retor roman, Seneca. Acesta din urmă pleda pentru o învățare temeinică, în spiritul la longue duréee, cum spuneau

cei de la Școala Les Annales în prima parte a secolului al XX-lea. Este ceea ce specialiștii în educație și pedagogie numesc astăzi învățare autoreglată. Un tip de învățare

modern în care elevii să știe singuri să-și caute instrumentele cunoașterii, lecțiile la clasă să se facă cu ajutorul elevilor prin noile tehnici de învățare (metoda brainstorming,

metoda ciorchinelui, jocuri de grup, teme colective), iar noțiunile asimilate la un moment dat să devină forme de cunoaștere fundamentată peste 5-10-15-20 de ani, în așa fel

încât elevii să nu se bazeze pe o învățare mecanică, ci pe însușirea unor valori care să le fie utile peste ani. Învățarea autoreglată este un tip de învățare opus modelului

tradițional de la catedră, prin care profesorul preda, iar elevii își notau. Plecăm de la următoarele interogații: În ce măsură a influențat globalizarea școala și mentalul

copiilor? Care sunt efectele ei asupra mentalului colectiv și cu preponderență asupra noilor generații tinere? Iată câteva întrebări cărora încercăm să le găsim răspunsuri pe

parcursul acestei cercetări. 

Legile educației din Transilvania (Ratio Educationis și Norma Regia), sub spectrul felbigerianismului propagat în această regiune istorică, a creat o adevărată
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intelectualitate, iar după manualele lui Sonnenfels au învățat copiii din Imperiul Habsburgic, de la 1848 și până în 1918. Observăm că exista o continuitate identitară prin

asumarea și diseminarea unor valori culturale, morale și naționale către tinerii studioși români din Monarhia Habsburgică. Se făcea în cadrul școlilor confesionale educație

în sens național, această pedagogie națională și morală fiind transmisă în cadrul unui întreg ansamblu de factori de natură culturală și moral-creștină, toate acestea

realizându-se în prezența reperelor identitare care au afierosit în sensul recunoașterii dezideratelor românești din epocă. O întreagă elită (profesori, avocați, funcționari

cezaro-crăiești, birocrația de tip bidermaier) au creat fundamentele dezvoltării unei societăți moderne și prospere în Transilvania, și implicit dezvoltarea rețelelor școlare în

spiritul absolutismului luminat și a mitului bunului împărat impuse în Transilvania care aparținea politico-administrativ de Imperiul Habsburgic, prin Maria Tereza (1740-

1780) și fiul ei, Iosif al II-lea (1780-1790). 

Din anii '90 ai secolului al XX-lea, asistăm la schimbări frecvente ale legii educației, ceea ce, după părerea noastră, au efecte negative asupra formării copiilor, deoarece

aceste prefaceri bruște de la nivelul Ministerului Educației au dus la crearea unei generații de tranziție, tot mai slab pregătită și lipsită de brazii bătrani, cum frumos spunea

Nicolae Iorga înainte cu o zi să moară. Desele schimbări de miniștrii de la Ministerul Educației Naționale nu ar fi trebuit să atragă după sine și schimbarea automată a legii

educației, care au dus la o debusolare a generațiilor și o pierdere a orizontului în lipsa unor repere identitare care să inoculeze în spiritul copiilor ideile românismului

autentic. În era internetului și a globalizării de tot felul, școala trebuie să fie mult mai atentă la păstrarea reperelor fundamentale și a valorilor culturii române. Milităm

pentru reintroducerea orelor de istorie și de latină în școli, deoarece fără acestea copiii nu își vor însuși fundamentele statalității românești și valorile culturii noastre

aparținătoare concernului european prin ceea ce în evul mediu se numea Respublica Christiana. Este important să fie formați tinerii în spiritul normelor creștine și a

valorilor morale, diseminarea unei educații moderne de tip european, dar care nu distruge reperele identitare și specificul național. E bine să lucrăm la calculator și la tabletă,

dar această tehnologie de ultimă oră trebuie utilizată în măsura în care nu afectează formarea armonioasă a copiilor. 

Mai deunăzi a fost un curent, sau cel puțin așa am perceput noi, de denigrare a lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Caragiale, Mihai Viteazul și alții. Principiul construcție-

deconstrucție-reconstrucție, impus de curentele vremii, este viabil în măsura în care putem pune altceva în loc, fără a lăsa un gol în panteonul românesc. Cultura română

însăși se bazează pe cei menționați mai sus, iar modernitatea din literatură și poezie stă pe umerii lui Mihai Eminescu, Titu Maiorescu și Eugen Lovinescu. Nu putem

contesta părinții fondatori ai națiunii române pentru că ei fac parte din integritatea noastră efemeră. În numele globalizării și al libertății nu putem asculta muzică în biserică,

libertatea înseamnă în primul rând responsabilitate. Din păcate astăzi se confundă unele concepte: libertatea cu libertinajul; educația cu instrucția (acasă se educă copiii, iar

la școală se instruiesc) și ius cu lex. 

În concluzie putem afirma că pledăm pentru o globalizare a națiunilor, dar în măsura în care Statele Unite ale Europei își păstrează identitatea și specificul național. A fi

european implică în primul rând a fi un bun român, un bun francez, englez sau maghiar. Încheiem aceste considerații parafrazându-l pe Lucrețiu Pătrășcanu care spunea:

Înainte de a fi comunist sunt român, noi putem în același context să afirmăm că Înainte de a fi europeni, pe fundamentele unei structuri globalizante, rămânem români,

deschiși către o globalizare responsabilă și utilă societății din care facem parte. Concludem excursul nostru într-o notă poetică, transpusă în versuri de Carl Sandburg: Nu

mai există bizoni. Și nu mai există nici cei care văzură bizonii.  QUE VADIS DOMINE?              
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Rotaru Nina

e-mail rotnina@gmail.com

Scoala Gimnazială, Comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova

 

Pledoarie pentru întoarcerea la tradiţii

 

 Rezumat: Importanţa păstrarii valorilor naţionale ne este necesara pentru a ne cunoaşte istoria, datinile, tradiţiile, obiceiurile, folclorul şi meştesugurile pe care le-au

păstrat străbunii noştri cu scump sângele lor. Trebuie să ne cunoaştem istoria pentru a vedea cine suntem, să vedem obiceiurile şi datinile care ne leagă de patrie, să

 învăţăm că suntem liberi datorită strămoşilor şi eroilor patriei care şi-au dat viaţa pentru ţară, ca noi în ziua de azi să trăim liberi necondiţionaţi de nimeni. 
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Cuvinte chieie: tradiţie, obiceiuri, înţelepciune, creştinism. 

  

            În epoca actuală globalizarea a devenit un fenomen internaţional, urmărind şi încurajând cooperarea între state la nivel economic, politic, social şi cultural. Însă în

cazul statelor slab dezvoltate, aceasta ridică anumite probleme privind conservarea specificului naţional. 

În planul statelor ce au în spate un regim de factură comunistă, această tendinţă de uniformizare, raliere la nivelul propus de diferite alianţe având ca scop globalizarea (ex:

UE, NATO), ridică anumite probleme privind păstrarea specificului naţional. În general, statele mai puţin dezvoltate tind să imite modelele statelor occidentale, acest lucru

afectând cultura şi tradiţiile naţionale şi putând fi în neconcordanţă cu specificul ţării noastre. 

De exemplu, oamenii de televiziune, având tendinţa de a imita/copia programele TV străine, de multe ori promovează emisiuni cu caracter vulgar, indecent, ce nu au niciun

merit în dezvoltarea culturală a tinerei generaţii. De asemenea, emisiunile au tendinţa de a promova oameni de fotbal/de afaceri ce se declară adevărate modele de urmat, dar

în realitate aceştia nu aduc în prim plan decât prostul gust, bădărănia, îngâmfarea şi prostia. Acestea realizându-se în detrimentul oamenilor de cultură, istoricilor, scriitorilor,

de la care într-adevăr avem ce învăţa şi care pot avea o influenţă uriaşă în culturalizarea maselor. 

Piaţa cinematografică românească este suprasaturată cu producţii străine de multe ori mediocre din punct de vedere artistic, cultural, având menirea doar de „entertainment”

a maselor. Cred că ar trebui încurajate şi finanţate mai mult producţiile cinematografice autohtone, care să aibe ca sursă de inspiraţie trecutul istoric al ţării noastre, vieţile

marilor compozitori români sau romane celebre ale scriitorilor români. 

Sărbătorile noastre de sorginte populară au început să fie ignorate, fiind înlocuite cu sărbători „importate” din Statele Unite. De exemplu înlocuirea sărbătorii Dragobetelui

cu Valentine’s Day, care poartă aceeaşi semnificaţie. Un alt exemplu care poate fi dat este sărbatoarea creştină a Crăciunului care tinde sa-şi piardă semnificaţia religioasă în

detrimentul unei activităţi comerciale, care începe încă din luna noiembrie. 

În mass-media este promovată de cele mai multe ori muzica de slabă calitate, noi genuri tind să devină specifice ţării noastre, fiind ascultate şi iubite de majoritatea

populaţiei, deşi nu au nimic în comun cu muzica tradiţională. Un exemplu elocvent ar fi manelele, un melanj de preluări din muzica orientală combinată cu muzica rromă,

având versuri ce sfidează bunul simţ, despre bani, duşmani, bogăţie, etc. Aceasta în timp ce mari compozitori precum Enescu sau Porumbescu, etc. sunt uitaţi în negura

timpului, lipsind cu desăvârşire din muzica promovată intens prin canalele mediatice. 

Inovaţia fără traditţe nu are sens, iar ceva cu totul nou nu ar fi inţeles de nimeni şi nici util. Dacă înţelegem tradiţia ca pe o sumă de valori, dacă conştientizăm faptul că ne

naştem, trăim şi profităm de pe urma tradiţiei, în sensul larg al termenului, cel de totalitate a valorilor acumulate de societate la un moment dat, putem lega tradiţia de

educaţie, de credinţă, de cultură şi tehnică, de toate domeniile vieţii, de noi înşine, care, astfel, trebuie să devenim responsabili pentru valorile pe care le cream şi le

transmitem celor care ne vor urma. 

În societatea în care trăim, ca urmare a înţelegerii în sens peiorativ a tradiţiei, dar mai ales a grabei şi presiunilor care ni se fac pentru introducerea şi acceptarea, în

societatea romaneasca, a unor valori care nu o definesc şi pe care marea majoritate a oamenilor nu le accepta, s-a ajuns la deteriorarea tradiţiei, la înnoirea forţata cu anumite

valori, care nu se pot numi identitare, întrucât nu au de a face cu valorile comunităţii româneşti. 

De aceea, se cuvine să abordăm cu toată seriozitatea problema păstrării valorilor identitare, mai ales în această perioadă de tranziţie, când în societatea tradiţională

românească se simte tot mai mult mişcarea către lumea tehnologică şi pierderea, cu timpul, a patrimoniului viu. Dar daca am dori să prezentăm identitatea acestui popor,

considerăm că nimic nu poate oferi o reprezentare mai completă a tuturor laturilor existenţei sale decât tradiţia populară. 

Numai înşiruind laturile tradiţiei românilor, am putea trage concluzii privitoare la diversitatea valorilor şi domeniilor în care aceasta este reprezentativă, o adevarată

purtătoare a identităţii neamului nostru de la port, meştesuguri, arhitectură, până la cele mai subtile laturi spirituale, cum ar fi literatura, mentalitatea, practicile şi riturile,

care coboară tradiţia din sfera teoreticului în viaţa de zi cu zi. 

 În contextul în care trăim, ar fi necesar să subliniem că este necesară păstrarea valorilor tradiţionale şi pentru că ele cuprind un tezaur moral, al bunului simţ, sfidat, sub

motivaţia liberalizării moravurilor, în lumea noastră. Cuvântul cheie pentru tradiţiile româneşti cred că poate fi identificat în înţelepciune. Aceasta înseamnă o viaţă morală,

creştină, cumpătată, în care frumosul şi armonia işi au locul lor, venind să bucure sufletul; mai ales sufletul încărcat cu atâtea probleme ale omului contemporan.

 Într-un mod dispreţuitor se spunea despre noi, imediat după revoluţia din decembrie, că suntem creştini "din datini". Şi este adevărat că obiceiurile populare au contribuit,

într-o oarecare măsură, la laicizarea credinţei, aşa cum se manifestă ea mai ales în mediul rural, în popor. În locurile cu o puternică tradiţie populară, unde aceasta a fost

păstrată şi transmisă din generaţie în generaţie, pe cale familială, fiind considerată sacră.Se poate vorbi chiar despre existenţa unui creştinism popular.  

Componentele socială şi spectaculară ale acestor tradiţii fac din ele o formă de sărbătoare sau de manifestare a creştinismului popular, a identităţii şi spiritualităţii

românilor. De asemenea, din păcate, în zilele noastre, se disociază credinţa de cultură, deşi începuturile culturii româneşti şi ale celei europene sunt creştine şi o parte

însemnată a patrimoniului cultural naţional, material şi nematerial are baze creştine. Sărbătorile importante ale anului, sunt dovezi ale împletirii dintre credinţă şi cultură, ale

modului în care cultura înfrumuseţează formele credinţei, iar credinţa dă sens, în veşnicie, operelor culturale. Din păcate, este vorba aici de creaţia populară, considerată

minoră şi nedreptăţită valoric de unii oameni de cultură. 

Aplicând cele mai sus relatate, putem spune că şi şcoala este pusă în situaţia de a raspunde provocărilor lumii moderne, prin promovarea sau nu a unor categorii de valori în

rândul tinerilor. Prin calitatea sa educaţionala, şcoala poate reprezenta unul dintre locurile de păstrare şi transmitere a valorilor identitare. De aceea educatia scolara reflecta

stadiul la care a ajuns o societate, valorile care primeaza dar şi un anumit raport între tradiţie şi noutate. Primind o educaţie în spiritul valorilor tradiţionale, creştine, morale,

vom învăţa cu timpul să discernem ce anume să implementăm de la străini în sistemul cultural românesc. 

A vorbi despre păstrarea şi transmiterea tradiţiei populare în şcoli ar însemna, practic, a vorbi de o foarte sumară preocupare, care figurează prea puţin în programele de

învăţământ, iar, de multe ori, nici între activităţile extrascolare. Învăţământul ignoră, uneori, relevarea valorilor identitare româneşti, preferând introducerea în studiul
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elevilor a unor valori în vogă, cum ar fi educaţia sexuală (de la vârste foarte mici) şi promovând distracţiile sub orice formă în locul aprofundării unor discipline folositoare

vieţii. 

De aceea, în acest domeniu, studiul tradiţiilor populare, cunoaşterea şi conservarea valorilor identitare, stimularea interesului tinerilor pentru aceste valori, cultivarea

aptitudinilor lor artistice sau meştesugăreşti ar putea contribui mult la dezvoltarea personalităţii umane, la spiritualizarea şi socializarea tinerilor, la găsirea unui sens al

vieţii, a unei motivaţii existenţiale, de care adeseori sunt lipsiţi. Într-un cuvânt, putem spune că patrimoniul valorilor identitare româneşti poate constitui, pentru societatea

actuală, o alternativă educaţională, artistică, economică, cu un potenţial deloc neglijabil, o alternativă şi o soluţie a unora dintre dilemele, căutările şi neîmplinirile

contemporane.  

Iar dacă vocea tradiţiei, credinţei şi educaţiei româneşti tradiţionale se ridică uneori împotriva unor valori en vogue, care vor să pervertească însăşi fiinţa umană, se cuvine să

trecem peste ranguri, poziţie socială, chiar peste practicile şi preferinţele individuale, sau personale, atunci când acestea sunt nocive din punct de vedere moral, social,

creştin. 

Să învăţăm şi să preţuim portul nostru popular care ne este precum o emblemă a ţării. Să redescoperim şi să preţuim meşteşugurile de exemplu ( olăritul,sculptura ). Chiar

dacă nu cunoaştem, măcar  să citim despre peripeţiile lui Nică din poveştile lui Ion Creangă ,să învăţăm romantismul de la Eminescu, să citim  actele lui Ion Luca Caragiale,

şi din toate acestea să ne descoperim pe noi înşine pentru a face faţă greutăţilor ce sunt la tot pasul. 

În concluzie importanţa păstrării valorilor naţionale este de a ne face încrezatori în noi înşine.Tinerii ar trebui îndrumaţi mai mult către artă: să participe la punerea în scenă

a pieselor de teatru, să viziteze muzee cu specific naţional (de ex. Muzeul Satului sau Muzeul Ţăranului Român) şi să fie îndrumaţi spre lecturi care să contribuie la

dezvoltarea lor culturală, spirituală şi creatoare, şi ….să nu stingem făcliile care încă mai pâlpâie.

Psihopedagog Ştefania Prodan

Asociaţia Română de Psihopedagogie Aplicată

e-mail: prodan.stefania.daniela1@gmail.com

 

Psiholog Ruxandra Foloştină

Asociaţia Română de Psihopedagogie Aplicată

e-mail: ruxandrafolostina@gmail.com

 

Psihopedagog Narcisa Delia Chirvasiu

Şcoala Profesională Specială nr. 2

e-mail: narcisadelia@yahoo.com

 

Jocuri didactice pentru copiii cu Tulburare de Deficit de Atenţie şi Hiperactivitate (ADHD)

  

  

 

Rezumat: Lucarea oferă o sinteză a  unor investigații prezentate în literatura de specialitate cu privire la tulburarea de deficit de atenție şi hiperactivitate, precum şi

prezentarea unor activităţi de joc didactic potrivite pentru copiii diagnosticaţi cu ADHD. Prin prezenta lucrare s-a dorit oferirea unor idei de organizarea a unor activităţi

de relaxare şi concentrare a atenţiei, care să fie antrenante şi amuzante pentru toţi copiii, dar, în mod special, să stimuleze concentrarea şi distributivitatea atenţiei la elevii

cu ADHD. 

  

Cuvinte cheie: ADHD, atenţie, joc didactic 

 

1. Introducere în problematica Tulburării de Deficit de Atenţie şi Hiperactivitate (ADHD)

            

            În 1845, un medic psihiatru german, (Heinrich, Hoffman apud. Pennington, 2009), a scris o poezie comică despre giumbușlucurile “zvăpaiatului Phill care nu putea

sta“. Astfel, acum 160 de ani, a fost descris sindromul de hiperactivitate la copii. Câțiva ani mai târziu,Still 1902 a stabilit că principala problemă în acest sindrom este o

deficiență în “inhibarea volitivă” sau “un defect de control moral”. În 1996, Barkley notează câteva caracteristici ale deficitului de atenție/tulburare de hiperactivitate

(ADHD) validate de cercetări contemporane (Pennington, 2009, pag.152) : 

-se suprapune cu problema de opoziție și comportament; 

-este familială; 

-este cofamilială cu probleme de comportament și alcoolism; 

-există o predominanță masculină de aproximativ 3:1; 

- poate fi cauzată de o leziune dobândita a creierului. 

Noțiunea de hiperactivitate în copilărie privită ca o tulburare a creierului a fost, de asemenea, promovată de Strauss și Lehtinen (1974) pe baza asemănării cu

mailto:prodan.stefania.daniela1@gmail.com
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comportamentul copiilor care au suferit leziuni ale creierului cauzate de encefalită. Din păcate, această analogie a condus la o terminologie incertă, printre care copiii cu

hiperactivitate erau descriși ca având “leziuni minime ale creierului” sau “disfuncție cerebrală minimă”. Acești termeni sunt derutanți din mai multe motive: majoritatea 

copiilor cu ADHD au o tulburare de dezvoltare, nu o leziune a creierului dobândită; leziunile sau disfuncționalitățile creierului implicate în aceste teorii nu au fost cercetate

direct, dar au fost deduse din simptomele comportamentale care au avut cauze diferite; mulți copii cu leziuni cerebrale dobândite nu au hiperactivitate (Rutter & Quinton,

1977 apud Pennington, 2009). Progresul în delimitarea sindromului neuropsihic care afectează învățarea și comportamentul în copilărie a fost împiedicat din cauza acestor

termeni vagi. 

Astazi există mai multe dovezi directe care evidenţiază faptul că ADHD este un anumit tip de disfuncţie cerebrală cauzată, în principal, de diferenţele genetice. Cu toate că

ADHD este definit mai clar şi este mai bine înţeles decât a fost înainte, rămâne un diagnostic oarecum larg.  Cercetătorii fac progrese în validarea subtipurilor de ADHD,

inclusiv cele din DSM-5 şi cele întâlnite în tulburari cu simptome similare. Principala caracteristică a ADHD-ului este persistenţa unor patternuri de inatenţie şi

hiperactivitate-impulsivitate care interferează cu funcţionarea sau dezvoltarea atât a copilului cât şi adultului. 

Una din funcţiile afectate în această tulburare este atenţia. Atenţia reprezintă orientarea, selectivitatea şi concentrarea conştiinţei noastre asupra unor stimuli aflaţi în afara

noastră sau în interiorul nostru. 

Rearegui (1999) semnalează că “atenţia este un proces discriminativ şi complex care acompaniază toate procesele cognitive, ba chiar este responsabilă de filtrarea

informaţiei şi asigură resurse care permit adaptarea  internă a corpului la cerinţele externe” (în Actividadas para trabajar la atencion, www.orientacionandujar.es, pag.6). 

Există speculații privind posibile identificări ale ADHD în mai multe opere istorice și literare, inclusiv în cele ale lui Hippocrate și Shakespeare. Prima descriere oficială a

ADHD ca tulburare de control datează din 1902 când G. Still a ținut o prelegere despre copiii care sufereau de „defect de control moral” (Still, 1902, pag.1008). Aceștia

dădeau dovadă de autocontrol scăzut, hiperactivitate, agitație motorie și o serie de alte simptome. 

Următoarele date prezintă în mod cronologic o varietate de termini de diagnostic folosiți pentru a descrie setul fundamental de trăsaturi denumit azi „ADHD” (Conners,

K.C., 2008):

-1937: Dr. Charles Bradley publică rezultatele studiului sau privind copiii cu „sindromul organic al creierului” („organic brain syndrome”) care dovedeau îmbunătățiri ale

comportamentului și ale performanței școlare ca răspuns la Benzedrină. 

-1952: manualul original de diagnostic și statistici (DSM; Asociația Americană de Psihiatrie (APA), 1952) a folosit termenul de „daună minimă a creierului” sau „sindromul

hiperkinetic” (Minimal Brain Damage, MBD, sau „Hyperkinetic Syndrome”). 

-1957: tulburarea impulsului hyperkinetic (Hyperkinetic impulse disorder; Denhoff, Laufer&Solomus, 1957) atribuie simptomele suprastimulaăii corticale. 

-1960: sindromul copilului hiperactiv (Hyperactive child syndrome; Chess, 1960) avea în vedere mișcările motorii excesive. 

-1968: în DSM-II s-a utilizat termenul de ,,reacție hiperkinetică a copilăriei (sau adolescenței), specificând că dacă simptomele apar în urma unor probleme biologice la

nivelul creierului, acest diagnostic nu este valabil. Distragerea atenției și incapacitatea de a menține atenția pe termen lung au fost incluse ca simptome în această versiune a

DSM, în completarea celor de hiperactivitate și neliniște. 

-1980: în DSM-III s-a folosit termenul de „Attention Deficit Disorder with Hyperactivity” (ADDH) și „Attention Deficit Disorder, Residual Type”(ADD-RT). ADDH lua în

considerare în mod egal lipsa de atenție, impulsivitatea, și hiperactivitatea. ADD combină lipsa de atenție și impulsivitatea, dar acceptă lipsa hiperactivițatii. ADD-RT avea

în vedere simptomele reziduale ce persistau după ce hiperactivitatea era diminuată. 

-1987: în DSM-III-R au fost grupate toate simptomele sub denumirea de „Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder” (ADHD) fară subcategorii. A fost adăugat un simptom

ce reprezintă hiperactivitatea verbală. Conceptul de raportare la nivelul de dezvoltare (developmental reference) a fost introdus deoarece simptomele trebuie să se manifeste

mai puternic decât la majoritatea persoanelor de aceeasi vârstă (American Psychiatric Association,1994) 

-1994: în DSM-IV au fost unite cele două subtipuri sub numele de „ADHD”, dar au fost introduse trei subcategorii: „Predominantly Inattentive” (predominant neatent),

„Predominantly Hyperactive-Imulsive” (predominant hiperactiv-impulsiv) sau „Combined Type’ (tipul combinat). S-a introdus și varianta ADHD, fără alte specificații,

pentru o reprezentare diferită (American Psychiatric Association, 1994). 

  

Tulburarea de Deficit de Atenţie şi Hiperactivitate (ADHD) este una dintre cele mai frecvente tulburări cronice ale copilăriei, cu o prevalenţă de 3-5% în rândul copiilor de

vârstă şcolară, în conformitate cu studiile epidemiologice. Desigur, prevalenţa depinde de modul de definire al ADHD. Într-un studiu epidemiologic care a necesitat atenţie

asupra a trei subiecţi diferiţi (un părinte, un profesor, si un medic), prevalenţa a fost de 1.2%. Raportul bărbat-femeie in probele menţionate a fost de 9:1. (Szatmari, Offord

& Boyle, 1989 apud Pennington, 2009) au gasit in studiul efectuat de catre acestia un raport de 3:1. Astfel, ca si în alte tulburări, bărbaţii sunt mult mai predispuşi decât

femeile. Deoarece majoritatea cercetărilor în ADHD s-au bazat pe testele menţionate, ştim mai puţine despre ADHD la femei decât la bărbaţi. Cercetările recente au

demonstrat că diagnosticul de ADHD este valabil la ambele sexe, iar corelările externe ale diagnosticului sunt destul de similare între ele. 

DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) defineşte ADHD ca două dimensiuni distincte, corelate, ale simptomelor: una care implică inatenţia (rătăcire in

sarcina, lipsa de persistenţa, dificultaţi în a rămâne concentrat/atent, uitare, dificultaţi de organizare a sarcinilor şi activităţilor, eşec în începerea/terminarea sarcinilor ce

necesită un efort mintal susţinut), iar cealalta fiind hiperactivitatea-impulsivitatea (neastâmpăr, locomoţie, intreruperea conversaţiilor, jocurilor sau alte situaţii) (Manualul de

Diagnostic şi Statistică a Tulburărilor Mentale, editia a IV-a, text revizuit, 2003, pag.85). 

 

2. Tipuri de intervenţie potrivite în Tulburarea de Deficit de Atenţie şi Hiperactiviate (ADHD)

            

            Cum ajutam un copil cu dificultăţi de atenţie? 

http://www.orientacionandujar.es/
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E important să ştim că atât acasă cât şi în clasă se pot aplica tehnici de tratament. Un prim pas ce trebuie făcut atunci când avem un copil cu dificultăţi de atenţie este

realizarea unui examen medical şi neurologic (pentru că, deseori, problema nu este atenţia în sine), iar uneori e necesară includerea tratamentului medicamentos

(hiperactivitate), dar nu mereu. Trebuie să ţinem cont de faptul că tratamentul medicamentos este doar un ajutor, nu soluţia problemei, deoarece problemele de atenţie sunt în

principiu psihologice, iar tratamentul trebuie să fie în concordanţă. 

Tehnici cognitive:

Antrenarea strategiilor cognitive

Antrenarea autoinstruirii

Tehnici comportamentale

Tehnici operante: întăriri şi pedepse

Autocontrolul

Tehnicile cognitive sunt procedee bazate pe utilizarea gândirii şi a limbajului care pot fi concretizate în comportamente precum gânditul, raţionamentul sau rezolvarea de

probleme (comportamente cognitive). Precum orice altă abilitate, atenţia se însuşeşte prin intermediul exerciţiului, şi de aceea este primordial a obţine un nivel în care

copilul să se obişnuiască să realizeze exerciţii de atenţie de forma sistematică. Practic trebuie să învăţăm copilul cum să înveţe şi cum să înveţe să gândească (la naştere nu

ştim cum să gândim şi nici cum să învăţăm). Acesta este un lucru util pentru toţi copiii şi necesar mai ales pentru cei care au probleme de atenţie. 

Un prim factor de care trebuie ţinut cont este vârsta copilului, deoarece cu cât înaintează în vârstă cu atât devine mai dificilă menţinerea atenţiei. Copiii cu deficit de atenţie

au nevoie de o exersare a atenţiei în mod constant cu un program  organizat şi structurat care să fie în relaţie cu gradul deficitului lor de atenţie. De cele mai multe ori un

program de 15 – 20 de minute pe zi este de ajuns pentru ca un copil sa întreprindă exercţii de atenţie auto-aplicate. În cazul copiilor cu un nivel scăzut de atenţie este

recomandat ca aceste exerciţii să fie conduse de către un adult. 

Scopul activităţilor devine aşadar acela de a-i dezvolta copilului capacitatea de învăţare autonomia şi autoînvăţarea, astfel încât furnizarea de cunoştinţe şi abilităţi nu

reprezintă un obiectiv. 

Dificultatea în menţinerea atenţiei este strâns legată de elevii cu cerinţe educative speciale (CES), deoarece această lipsă de atenţie ajută la detectarea deficienţei.  De cele

mai multe ori, acest tip de dificultate este asociată cu Tulburarea de deficit de atentie şi hiperactivitate (ADHD). 

 

3. Activităţi şi jocuri pentru antrenarea atenţiei:

 

1. Nivel: învăţământ preşcolar

Activitatea se numeste ”Familia de carduri” sau ”Cupluri din lume”: este jucat cu un pachet de cărţi, care sunt distribuite în funcţie de numărul de participanţi şi se fac

perechi cu cele care sunt legate de conţinutul lor (mai ales imagini). Cupluri din lume, un clasic de jocuri de cărţi pentru copii. Jocul constă din a aduna cel mai mare număr

de perechi complete; În acest joc se antrenează atât atenţia cât şi acuitatea vizuală. 

Activitatea ”Labirintul” constă în realizarea unei fişe de lucru în care trebuie să găseşti un drum într-un labirint pentru a uni două elemente care se leagă între ele. Cu acest

joc se antrenează atenţia selectivă prin faptul că trebuie să ignore restul drumurilor şi să îl găsească pe cel corect, de asemenea, se antrenează capacitatea de concentrare în

activitate pentru a găsi drumul de unire al elementelor. 

Următorul joc propus se numeşte ”Mărgele înşirate”. Acesta întăreşte motricitatea copilului, dar antrenează şi atenţia acestuia. Pentru joc avem  nevoie de bile colorate şi o

sfoară. Jocul constă în repetarea înşiruirii bilelor în funcţie de o anumită serie. De exemplu, două bile roşii şi două bile albastre. Contorizarea timpul pentru a forma fiecare

serie este necesară pentru  a vedea dificultăţile pe care le au şi cât de mult şi-a menţinut atenţia. 

Pentru antrenarea atenţiei selective, un joc sugestiv este aşa numitul ”Intrusul”. Aici sunt prezenate imagini cu mai multe elemente comune însă şi un element ce nu face

parte din categoria prezentată. Copilul are sarcina de a găsi ”Intrusul” din seria de elemente prezentate. 

 

2. Nivel: învăţământ primar

”Puzzle” reprezintă un joc de atenţie selectivă şi susţinută, activitate ce prezintă continuitatea. Un joc de piese plate, al cărui obiectiv este de a forma o figură prin

combinarea  corectă a imaginilor din aceastea, găsite în piese diferite. Se antrenează asocierea şi intergarea vizuală, dar şi atenţia. 

Un alt joc de atenţie este şi ” Văd-văd”. Copiii spun pe rînd următoarele întrebări:

Văd , văd.

Ce vezi?

Un obiect.

Şi ce obiect vezi?

Obiectul pe care îl văd, începe cu litera (vocală sau consoană).

Colegii de joc caută în sala de joc obiecte care încep cu litera spusă de elev pentru antrenarea acuităţii vizuale şi a atenţiei. 

“Orchestra Mută” este un joc de mimă, muzical, unde instrumentele sunt înlocuite cu imaginaţie şi mişcare. La fel ca într-o orchestră reală, scaunele sau băncuţele sunt

aranjate în semicerc, înainte ca muzicienii să-şi ocupe poziţiile. Înainte de a se aşeza, fiecare trebuie să-şi aleagă câte un instrument la care vor cânta folosind mişcarea

mâinilor, braţelor, capului, etc. Instrumentele muzicale pretabile pentru acest joc sunt: vioara, trompeta, flautul, reportofonul, harpa, pianul, fluierul, orga, xilofonul şi tobele.
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Unul dintre membrii grupului poate fi numit dirijor. Mai întâi, partcipanţii dau tonul şi exersează la instrumente. Apoi “dirijorul”decide care piesă va fi cântată. La semnalul

dirijorului, piesa este cântată de către toate instrumentele. Repetiţia începe astfel încât ultimele detalii să fie stabilite. În acest punct, instrumentele solo îşi pot găsi locul în

piesă, iar în final orchestra îşi începe reprezentaţia. 

În loc de o orchestră simfonică, grupul poate perfroma ca şi o trupă rock sau fanfară. Competiţii de cântat la “chitare imaginare” pot fi, de asemenea, organizate (Portmann,

R., 2008, pag. 42) 

“Faţă de Poker” este un joc de grup amuzant. Unul dintre membrii grupului este ales să fie “Poker Face”. Ceilalţi membrii formează un cerc, iar cel ales “Poker Face” stă în

mijlocul grupului. “Poker Face” adoptă o mimică serioasă şi îşi împreunează braţele în jurul corpului (pieptului). Apoi, acesta merge de la persoană la persoană  şi se uită

insistent la fiecare membru al grupului, făcând o plecăciune şi stând acolo pentru un moment, înainte de a se muta la următoarea persoană. Ceilalţi membrii a grupului

trebuie să încerce să îl determine pe cel care este “Poker Face” să facă o grimasă spunându-i glume, râzând, punând întrebări stupide, etc. Sunt interzise insultele, ţipetele,

atingerile. Persoana care reuşeşte să-l determine pe cel care este “Poker Face” să râdă devine noul “Poker Face” (Portmann, R., 2008, pag.41). 
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Școala Gimnazială Vatra Moldoviței

                                                

Comunicarea interculturală

 

Rezumat: Aceasta lucrarea vrea să sublinieze rolul pe care îl are comunicarea în transformarea culturală a lumii în contextul globalizării. Actul comunicării devine tot mai

complex și transformă societatea prin gradul de ridicat al informațiilor din conținutul transmis. E o lume în continuă schimbare, schimbare imposibilă fără o corectă

înțelegere a importanței comunicării în evoluția umanității. 

Cuvinte cheie:comunicare, globalizare, școală, educație, dialog 

  

            Interculturalismul  este o filosofie ce a prins contur în ultimii 20 de ani. Interculturalitatea aduce cu sine o nouă matrice a comunicării, ce presupune o deschidere de

la comunicarea interpersonală şi socială spre comunicarea interculturală. Aceasta din urmă, presupune capacitatea de a negocia semnificaţiile culturale şi sistemul de valori,

cultivarea unei atitudini tolerante, de deschidere  şi permisivitate la diversitate. Se impune o schimbare de paradigmă în care Eul şi Altul sunt complementari şi conviviali. 

                     În epoca contemporană, se vorbeşte tot mai mult despre globalizarea modelului societăţii deschise  şi libere, care facilitează contactul intim al  unor culturi

diferite. Într-o epocă a interferenţelor, întâlnirea dintre persoane sau grupuri care au culturi diferite ridică problema comunicării interculturale, comunicarea fiind considerată

ca "miezul culturii, cunoaşterii  şi comportamentului social". 

            Termenul de comunicare interculturală a fost folosit prima dată de Edward Hall (1959) în lucrarea „Silent Language”, unde abordează aspecte legate de importanţa

comportamentului nonverbal în comunicare, definind comunicarea nonverbală ca pe un schimb care nu implică cuvinte.  Constantin Cucoş (2000, p.136), la rândul lui,

defineşte comunicarea interculturală ca un „schimb sau tranzacţie valorică însoţit de înţelegerea semnificaţiilor adiacente, între persoane sau grupuri care fac pate din culturi

diferite. Schimburile se pot realiza  la nivel ideatic, verbal, nonverbal, comportamental, fizic, obiectual, organizaţional.” 

         Comunicarea interculturală mai poate fi definită ca abilitatea de a comunica verbal  şi nonverbal cu indivizi din  alte culturi astfel încât toţi indivizii participanţi la

comunicare să codifice  şi să decodifice mesajele comunicate  şi să evite pe cât posibil interpretările  şi evaluările eronate. (Michael Hinner,1998, p.53) 

                Comunicarea dintre culturi este dificilă dacă avem în vedere elementele ei componente. Cultura poate fi  reprezentată ca un iceberg,  partea vizibilă fiind

determinată de limbă, arhitectură,  muzică, pictură ş.a.m.d.,  iar  partea invizibilă având cele mai puternice  şi definitorii elemente, ca:  normele sociale, valorile, concepţiile

despre timp şi spaţiu, concepţia despre  sine, adică mentalitatea. 

                   Yoshikawa (1987) clasifică comunicarea interculturală în patru tipuri:

   tipul etnocentric (Având două culturi, A  şi B, cultura B va fi întotdeauna o umbră a culturii A. Cultura B nu are unicitate, iar diferenţierea este ignorată. Comunicarea

este într-un singur sens, iar feed-back-ul nu există.)

  tipul controlat (Se recunosc elementele de unicitate ale culturii B, dar sunt manipulate pentru a atinge scopurile şi obiectivele culturii A.)

  tipul dialectic  (Modul de comunicare dialectic are trei potenţiale finalităţi: tezele culturii A întâlneşte teze opuse în cultura B şi transced într-o noua cultură C,  este

dizolvarea culturii A în cultura B, devenind o parte a culturii B,  cultura B devine o parte a culturii A.  Toate aceste finalităţi au la bază comunicarea bazată pe fuziune.)
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 tipul dialogat (Culturile A  şi B sunt distincte, independente, comunică şi interrelaţionează, dar fiecare cultură îşi păstrează integritatea.)

               Modelul de comunicare dialogat este considerat cel mai eficient mod prin care să înţelegem, apreciem şi să respectăm diversitatea. După Koester, comunicarea

interculturală aduce faţă în faţă două aspecte, pe de o parte păstrarea şi conservarea anumitor elemente şi pe de altă parte adaptarea, schimbarea la alte culturi ceea ce

implică dezvoltarea anumitor competenţe culturale şi interculturale. (apud.Cucoş, 2000).        

         Competenţa interculturală presupune adaptarea şi flexibilitatea persoanei la situaţia nouă şi nu rigiditate, intoleranţă şi monotonie. Competenţa interculturală nu este

suficientă pentru a realiza o comunicare eficientă ci trebuie avut în vedere contexul în care se realizează comunicarea. 

             În ceea ce priveşte comunicarea didactică într-o situaţie interculturală, profesorul este cel  care conduce comunicarea  şi trebuie să conştientizeze mecanismele care

pot duce la distorsiuni sau chiar la conflicte atât la nivelul elevilor cât  şi la nivelul propriei persoane. Un profesor ce are competenţe interculturale se caracterizează prin 

flexibilitate cognitivă, sensibilitate culturală, realism faţă de valorile şi atitudinile culturale, înţelegere empatică şi spirit inovator. Astfel de atribute individuale sunt,

totodată, premise ale comunicării interculturale efective  şi factori stimulatori  pentru contactele  şi schimburile transculturale. 

    Cea care va trebui atunci să intervină în evoluţia culturii şi bineînţeles a comunicării interculturale şi a dezvoltării persoanei formate în spiritul celei „de-a treia culturi” va

fi educaţia. Umanitatea vede în educaţie, ca practică socială curentă şi permanentă, un „instrument indispensabil  pentru a atinge idealurile păcii, libertăţii şi dreptăţii

sociale”. Dincolo de aceasta, educaţia este o expresie a afecţiunii noastre faţă de copii şi tineri, şi o încercare de a-i pregăti pentru a-şi ocupa locurile cuvenite în sistemul

educativ, în familie  şi în comunitatea locală şi naţională. Se impune astfel, ca educaţia să aibă o atitudine înţeleaptă faţă de schimbările  şi mutaţiile profunde, complexe  şi

interdependente ce caracterizează societatea contemporană. Mult timp inerţială, tradiţionalistă şi conservatoare, educaţia îşi asumă astăzi responsabilitatea de a trasa hărţile

unei lumi în continuă mişcare, şi de a pune la dispoziţia oamenilor instrumente de orientare cu ajutorul cărora aceştia să-şi găsească propriul drum. 

       Ca urmare a acestei asumări, au apărut în sfera educaţiei teorii  şi practici educaţionale care reflectă schimbările de paradigmă existenţială şi societală ale omului

postmodern. Între acestea se află şi educaţia interculturală, ce susţine  şi cultivă toleranţa activă între culturi, coexistenţa plurală şi pluralismul spiritual. În încercarea de a

depăşi limitele sistemului tradiţional de educaţie şi a veni în întâmpinarea unor stări de fapt        şcoala vine cu un „suflu” nou - interculturalismul. 

              Interculturalismul este un nou mod de abordare a realităţii sociale ce presupune aşezarea pluralismului cultural în cadrele unei filosofii umaniste, ce vizează toate

domeniile vieţii. 

                  Şcolii îi revine rolul de a reflecta în curricula caracteristicile postmodernităţii şi ale globalizării, de a educa formatorii şi formabilii pentru a descoperi  şi a

înţelege unitatea existenţială a omenirii pe această planetă. După monismul  şi etnocentrismul  şcolii din perioada anterioară, educaţia interculturală reprezintă o adevărată

„dinamitare” a curriculei, impunând o reconsiderare, o reinterpretare  şi o reformulare a scopurilor, conţinuturilor, strategiilor şi sistemelor sale de evaluare. 

                              Iar dacă a învăţa să te exprimi înseamnă a învăţa să gândeşti, atunci comunicarea în perspectivă interculturală înseamnă a renunţa la monologul cultural în

favoarea dialogului cultural polifonic, şi a-ţi reprezenta alteritatea pe principiul „toţi diferiţi, toţi egali”. 

                    Din perspectiva integrării europene şi euro-atlantice şcoala trebuie să-şi propună ca scop asigurarea coerenţei existenţiale şi a identităţii individului în condiţii

de eficienţă socială şi interculturală. Identitatea şi alteritatea sunt inseparabile  şi coevolutive, iar identitatea se va desface  şi se va reface permanent, în funcţie de

circumstanţele în care va activa subiectul.. 

                        Educaţia interculturală presupune, pe de-o parte asigurarea unei comunicări autentice cu sine şi a lua cunoştinţă cu propria identitate culturală, iar pe de altă

parte comunicarea cu un alter, individ sau grup, care permite construcţia activă a identităţii de cetăţean al Europei  şi al lumii.  Formarea competenţei de a intra în raport

eficient cu alteritatea, fără disoluţia propriei identităţi, presupune întărirea spiritului critic şi cultivarea reflexivităţii faţă de experienţa cotidiană, prin angajare conştientă în

procesul definirii de sine prin întâlnirea cu altul. 

                     Eficienţa comunicării  şcolare în perspectivă interculturală implică diminuarea incertitudinii  şi a anxietăţii legate de alteritate  şi construcţia unei noi scheme

perspective a celuilalt, ce se cere experimentată la clasă. Eludarea etnocentrismului  şi deschiderea spre pluralismul cultural implică o decentrare a teoriilor educaţiei  şi ale

comunicării, de pe emiţător pe receptor. Principiul priorităţii receptorului este poate principiul călăuzitor al educaţiei interculturale. Receptorul este creator de sensuri în

comunicare, uneori cu totul altele decât cele scontate de emiţător. Iată de ce, a decodifica sistemul de referinţă şi sistemul de valori al receptorului este o obligaţie pe care

emiţătorul trebuie să-şi o asume în momentul comunicării interculturale. Disponibilitatea de a negocia sensurile este  şi ea strict necesară pentru optimizarea comunicării

interculturale. 

             Dialogul prin „universaliile culturale” presupune educarea pentru disponibilitate de cooperare, presupune renunţarea la strategiile egocentrice, logocentrice şi

etnocentrice ce distrug multiplicitatea culturală prin asimilarea celuilalt în propriul eu. 

                    Pentru ca indivizii să surprindă nuanţat dinamica actului de comunicare interculturală,  şcoala trebuie să faciliteze exerciţiul comunicării prin cultivarea

proactivă a interacceptării, prin intercunoaştere şi respectare în fapt a individualităţii fiecărui elev. Dacă şcoala nu va face proba faptului că trăieşte şi aplică ceea ce propagă,

nu se va bucura de credibilitate. 

             Toleranţa la diversitate nu se poate învăţa decât într-o şcoală în care discursul liberal şi atitudinea liberală faţă de elev sunt convergente,  în sensul încrederii în

celălalt, al acceptării necondiţionate a acestuia. Adevărata provocare este poate aceea, de a oferi experienţe de comunicare optimizatoare, care să permită ieşirea din sine şi

deschiderea spre celălalt, ceea ce poate implica uneori lupta cu propriile prejudecăţi  şi stereotipuri şi reconsiderarea acestora.  

                 O comunicare interculturală autentică presupune uneori părăsirea băncilor  şcolii  şi participarea efectivă la programe comunitare susţinute de organizaţii

guvernamentale sau ONG-uri.  Aceste demersuri facilitează transferul competenţelor interculturale  dincolo de zidurile  şcolii. Numai printr-o sinergie a resurselor şcolii, ale

comunităţii şi ale organizaţiilor locale şi internaţionale, putem facilita construcţia la elevi a unei perspective de înţelegere a lumii  şi a diversităţii culturale în acord cu

valorile filozofiei umaniste. A abilita elevii în a aborda autonom, flexibil  şi eficient realitatea interculturală contemporană, iată care este piatra de încercare a educaţiei

interculturale 
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                 Atunci când nu se preocupă de fenomenul interculturalităţii şcoala „comunică”: neînţelegerea filozofiei pluralismului cultural,  lipsa de coerenţă între politica

educativă şi practica educativă,  lipsa de receptivitate faţă de realitatea cotidiană. 

                      Cât priveşte educaţia interculturală în  şcoala românească, ea se desfăşoară mai degrabă în registrul implicitului  şi al naturalului, fiind expresia unei opţiuni

ideologice, filozofia pluralismului cultural,  şi a uneia politice, integrarea în structurile comunitare transnaţionale. Deseori, se reduce la o pledoarie pentru acceptarea

diversităţii, ce transpare din documentele  şcolare  şi din principiile reformei educaţionale, dar fără un suport acţional adecvat şi susţinut. Precaritatea statutului acestei

dimensiuni curriculare derivă şi din poziţia marginală a educaţiei interculturale, reflectată în discipline opţionale sau facultative, depinzând de iniţiativa individuală a

profesorului, insuficient abilitat. Deschiderea politicii curriculare a facilitat cel mult abordări inter şi transdisciplinare, la nivelul unor discipline opţionale, iar de curând

introducerea problematicii în formarea cadrelor didactice.

                            

Lupu Nicoleta

gheorghenicoleta22@yahoo.com

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Brașov

 

Modelul ludic de învățare a adjectivului 

 

 

Rezumat: Acest articol prezintă exemple de activități pentru învățarea adjectivului la elevii cu deficiențe mintale. Articolul dorește să fie un exemplu de bună practică nu

numai pentru profesorii din învățământul special ci și pentru profesorii din învățământul de masă, care deși nu au fost formați să predea elevilor cu deficiențe sunt puși în

situația de a adapta conținutul materiei pentru această categorie de elevi. 

Cuvinte cheie: adjectiv, metode de învățare, scoală, elevi 

  

Elevii cu deficiențe mintale întâmpină dificultăți în definirea și înțelegerea unor noțiuni, de aceea este foarte important să se utilizeze cuvinte simple cu referire la experiența

lor de viață. Adjectivul presupune o însușire fizică și morală a unui substantiv. Înainte de a defini adjectivul, elevul cu deficiențe mintale trebuie să îl utilizeze în vorbirea

curentă. Modelul ludic de învățare a adjectivului propune activitatea directă cu obiectele din mediul înconjurător sau cu imaginile acestora. Putem porni de la definiția

conform căreia adjectivul exprimă culoarea, mărimea, forma, greutatea, gustul, însușiri fizice și morale ale obiectelor și ființelor. Ordinea nu este întâmplătoare. Se începe

cu însușiri care exprimă culoarea deoarece acestea sunt ușor de evidențiat. Se folosesc carduri cu obiecte, legume, fructe (substantive pe care elevul le-a învățat într-o etapă

anterioară) de culori diferite și se adresează de fiecare dată întrebările ”Ce este?”- substantivul și ”Cum este?”- adjectivul. Acest exercițiu se poate lucra atât individual, cât

și în grup, pe echipe. Fiecare echipă primește carduri cu substantive de diferite culori, sarcina fiind să sorteze substantivele după acest criteriu(sortarea, clasificarea dezvoltă

în același timp procesele gândirii). 

O altă însușire ce exprimă un adjectiv este mărimea. În acest caz se pot utiliza imagini opuse (bancă mare/bancă mică, creion mic/creion mare). Se are în vedere și acordul

substantivului cu adjectivul. 

În ceea ce privește dimensiunea, ca însușire se pot utiliza seturi de imagini unde sunt reprezentate obiecte de diferite grosimi (pom subțire/pom gros, creion subțire/creion

gros). De asemenea copiii pot face din plastelină bețe de diferite grosimi, pe care să le ordoneze de la cel mai gros la cel mai subțire. Sunt introduse astfel gradele de

comparație într-un mod practic, fără a face referire la conținutul teoretic. 

Forma este o altă însușire ușor de perceput pentru elevii cu deficiențe mintale. Se pot utiliza formele geometrice cele mai simple (pătrat, rotund, dreptunghi). După

identificarea acestor forme, elevilor li se cere să ofere exemple de obiecte din jurul lor de diferite forme. Acest joc se poate organiza pe echipe, o echipă să ofere cât mai

multe exemple de obiecte rotunde, o altă cât mai multe exemple de obiecte pătrate. Câștigă echipa care a oferit mai multe exemple. Se amintește de fiecare dată, pornind de

la întrebările ”Ce este/Cum este” de relația substantiv-adjectiv. Pentru a crește gradul de dificultate, se poate introduce o a doua însușire (formă și culoare). 

Diferențierea după greutate se face pornind de la obiectele din jur. Profesorul ridică un obiect (buretele) și îi atribuie însușirea ”ușor”, ulterior ridică vaza cu flori de pe

catedră și îi atribuie însușirea ”grea”. Se oferă cât mai multe exemple și la genul feminin și la genul masculin, pentru a se evidenția acordul substantivului cu adjectivul.

Sarcina elevilor este de a arăta obiecte ușoare de pe banca lor și obiecte grele, pentru a exersa acordul. 

Consolidarea însușirilor exersate se poate face prin prezentarea rechizitelor. Fiecare elev va trebuie să prezintă un obiect școlar, folosind adjectivele învățate (culoare, formă,

mărime, greutate).

Un alt exercițiu pentru consolidarea acordului poate fi următorul: profesorul enumeră o serie de perechi substantiv-adjectiv, nerespectând acordul substantivului cu

adjectivul (masă grea, scaun ușoară, carte subțire, pom groasă etc). Elevii trebuie să numere perechile greșite. Acest exercițiu se poate face în grupul lărgit, pe echipe,

câștigând echipa care descoperă toate greșelile. 

Pe lângă însușirile unor obiecte, adjectivul exprimă și trăsăturile unor ființe. Cel mai ușor de explicat sunt trăsăturile fizice deoarece acestea sunt vizibile, pe când trăsăturile

morale nu se văd, sunt noțiuni abstracte, pe care elevii cu deficiență mintală le înțeleg foarte greu sau deloc, în funcție de gradul deficienței. Pentru trăsături fizice, elevii pot

face perechi și se pot descrie unul pe altul. Este foarte important ca profesorul să ofere un model de descriere. În clasă, fiind atât fete, cât și băieți se va exersa acordul, în

funcție de gen (Maria este o fată înaltă, Ionel este un băiat înalt). Pornind de la acest exercițiu concret se pot introduce gradele de comparație (Ionel este mai înalt ca Maria,
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Maria este cea mai înaltă, Popescu este mai puțin înalt). 

Un aspect important în învățarea adjectivului este utilizarea adecvată a însușirilor. Pentru a oferi o însușire adecvată, elevul trebuie să cunoască sensul substantivului. Un

exercițiu care verifică această achiziție este propus în cadrul modelului conceptual, care nu se mai bazează pe concret ci pe concepte. Elevii primesc un bilet cu un substantiv

și cartonașe cu mai multe adjective, sarcina lor fiind să aleagă adjectivele potrivite (de exemplu creion lung, ascuțit, negru, curajos, flămând, fricos) 

Prin exercițiile prezentate, copiii cu deficiențe mintale și nu numai pot învăța și utiliza adecvat în vorbirea curentă adjectivul. Prin joc, copiii vor reține mai ușor informațiile

transmise, se dezvoltă creativitatea, sunt stimulate procese precum gândirea și atenția. În plus, copiii vor avea a atitudine pozitivă față de învățare, jocurile în echipă

dezvoltând spiritul de echipă și motivația. 
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ELEMENTE DE NEUROPSIHOLOGIA ÎNVĂŢĂRII

  

  

Rezumat: Lucarea abordează un subiect de actualitate din domeniul educaţiei şi anume bazele neuropsihologice ale învăţării şi modul în care particularităţile neuropsihice

ale individului influenţează procesul învăţării. Fiecare individ este unic în felul său, în sensul în care fiecare are propriul stil de învăţare, propria capacitate de învăţare,

nivelul său specific de adaptare şi modificabilitate cognitivă.   

  

Cuvinte cheie: neuropsihologie, învăţare, tulburări de învăţare, reţele neuronale 

  

Tomografia de emisie pozitronică, imagistica prin rezonanţă magnetică funcţională, precum şi electroencefalografia cantitativă au revoluţionat studiul învăţării aşa cum are

loc în creierul uman. Aceste noi mijloace şi metodologii ne-au permis să vedem creierul în timp ce învaţă prin efectuarea unor calcule extrem de complicate legate de

schimbările subtile ce au loc în activitatea creierului, afişându-le ulterior pe ecranul calculatorului. Perspectivele spicuite din aceste noi tehnici nu susţin teoriile tradiţionale

ale abilităţilor elevilor ce sunt bazate pe măsurători globale precum coeficientul de inteligenţă, sau care etichetează  oamenii în categorii simple precum cei cu tulburări de

învăţare (Rose, H., Meyer, A., Hitchcock, C., 2006) 

Cercetările legate de activitatea creierului uman, dar şi teoriile recente ale inteligenţei, precum cele ale lui Howard Gardner     (1983, 1999), ne arată că abilitatea de învăţare

este mult mai diversificată decât am crezut până acum. Există multe elemente diferite legate de învăţare, fiecare dintre ele supuse diferenţelor individuale. În consecinţă, ne

putem aştepta ca elevii să fie inteligenţi, sau mai puţin, într-un număr infinit de moduri. Într-adevăr, profesorii de azi încep să descopere un spectru mult mai elaborat al

abilităţilor de învăţare în clasele lor. 

  

  

 Cea mai clară şi importantă informaţie este aceea că nu există un aşa zis „ elev obişnuit ”. Învăţarea este atât de unică pentru fiecare individ în parte precum amprentele şi

ADN-ul. Categorizarea elevilor în „ deştepţi- proşti”, „ cu dizabilitate- fără dizabilitate”- reprezintă o suprasimplificare ce nu mai reflectă realitatea actuală. Clasificând

astfel elevii, omitem multe calităţi şi puncte forte, subtile şi importante. 

Ştiinţa ne-a demonstrat că abilităţile şi calităţile individuale nu sunt statice sau fixe; mai degrabă acestea se află într-o continuă schimbare, ele existând în relaţie cu mediul

înconjurător. 

  

Reuven Feuerstein a introdus conceptul de „modificabilitate cognitivă” descriind interacţiunea dintre organism şi mediu, putând fi astfel atribuită tuturor indivizilor. Orice

mediu aflat în schimbare va constitui o provocare pentru mulţi indivizi. Modificabilitatea este considerată a fi condiţia de bază a organismului uman şi manifestarea

nivelului individual de performanţă în orice moment al dezvoltării, şi nu poate fi considerată fixă sau statică, cu atât mai puţin un indicator relevant pentru performanţele

viitoare. 

Modificabilitatea cognitivă este produsul unor experienţe specifice de „învăţare mediată” (învăţarea sprijinită de cineva din exterior, cum este de exemplu – profesorul). În

mailto:ruxandrafolostina@gmail.com
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sens larg, modificabilitatea cognitivă reprezintă răspunsul organismului la procesul de adaptare la mediu. Supravieţuirea oricărui individ depinde de abilitatea sa de adaptare.

Pentru indivizi, o adaptare de succes implică abilitatea de a răspunde unui mediu ce nu este constant şi stabil, ci unor situaţii şi circumstanţe oscilante în mod constant

(Feuerstein, R., 2006, pag.3-4) 

  

Intersecţia între individ şi mediul înconjurător este una dinamică, precum şi un act complex de echilibrare. Pe scurt, există o variabilitate mare intre indivizi în ceea ce

priveşte modul în care percep şi interacţionează cu mediul înconjurător, inclusiv sala de clasă. 

Funcţionarea cognitivă adecvată are implicaţii care trec dincolo de cerinţele academice ale şcolii sau a unor sisteme formale de educaţie. Deşi sunt necesare nişte preachiziţii

pentru integrarea într-o societate modernă mult tehnologizată, succesul într-un context social merge dincolo de achiziţiile academice şi depinde de abilitatea indivizilor de a

folosi propriile resurse în luarea deciziilor şi planificarea viitoarelor contingenţe. Din cauza discontinuităţilor sociale şi culturale ce definesc o societate modernă, indivizii

nu se mai pot baza pe o structură certă, deja stabilită, sau pe modele comportamentale tradiţionale. 

  

  

Cu ajutorul noilor tehnici de imagistică ale creierului uman, Centrul de Aplicare a Tehnologiilor Speciale ( CAST – organizaţie nonprofit specializată în promovarea şi

studiul designului universal al învăţării) afirmă ca există trei zone neuronale ale creierului uman ce joacă un rol principal în învăţare. 

Analiza modului în care funcţionează acestea ne permite să înţelegem mai bine cum funcţionează creierul în timpul învăţării. Acest studiu ne relevă temeliile fundamentale

ale învăţării şi ne permite să analizăm curriculumul şi modul în care elevii interacţionează cu acesta. Astfel, vorbim despre reţeaua de recunoaştere, reţeaua strategică şi cea

afectivă, pentru a sublinia specializările lor individuale. Pe scurt, reţelele de recunoaştere sunt specializate în receptarea şi analiza informaţiei (ce învăţăm ); reţelele

strategice sunt specializate în planificarea şi executarea acţiunilor (cum învăţăm ); reţelele afective sunt specializate în evaluarea şi setarea priorităţilor ( de ce învăţăm ).

Împreună aceste trei reţele coordonează cum muncim şi învăţăm ( Dolan&Hall, 2001; Rose& Meyer, 2000, 2002 apud  Rose, H., Meyer, A., Hitchcock, C., 2006; Hall, T.E.,

Meyer, A., Rose, D.H., 2012):

„ reţelele recunoaşterii ” sunt specializate în a sesiza şi aloca înţelesul pattern-urilor / modelelor; acestea ne facilitează identificarea şi înţelegerea informaţiei, ideilor şi

conceptelor. Ele reprezintă ceea ce am putea numi „ ce-ul ” învăţării.

„ reţelele strategice ” se referă în primul rând la funcţiile executive şi sunt specializate în generarea şi supravegherea  mentală şi motorie a pattern-urilor / modelelor.

Acestea ne facilitează planificarea, executarea şi monitorizarea acţiunilor şi competenţelor.  Ar putea reprezenta „ cum-ul ” învăţării.

„ reţelele afective ”sunt specializate în evaluarea pattern-urilor / modelelor atribuindu-le importanţă emoţională; ele ne permit să ne angajăm în sarcini şi învăţare. Acesta

este „ de ce-ul ” învăţării.

  

Aceste trei seturi de reţele neuronale, deşi diferite între ele, lucrează foarte strâns împreună pentru a coordona până şi cele mai simple acţiuni. De exemplu, să spunem că

vrem să efectuăm o temă pentru acasă. Reţelele recunoaşterii ne dau posibilitatea să identificăm tema de scris pentru acasă, cartea în care apare sarcina de rezolvat,

rezolvarea temei – scrierea ei, precum şi conceptul de temă pentru acasă. Reţelele strategice ne ajută să ne stabilim obiectivul temei pentru acasă (de exemplu, exersarea

cunoştinţelor dobândite în clasă) şi de a gândi o strategie pentru rezolvare; aceste reţele ne ghidează de-a lungul realizării temei, ne permit să ne monitorizăm progresul şi să

facem mici ajustări ( precum recitirea materialului) până ce sarcina este complet realizată. Reţelele afective ne motivează să ne angajăm în această sarcina întrucât ne

gândim la doamna învăţătoare, ajutându-ne astfel să trecem prin diferitele etape ale sarcinii, să stăm concentraţi asupra sarcinii; deşi rezolvarea temei poate fi dificilă pentru

noi, înţelegem cât de mulţumită va fi doamna învăţătoare sau părinţii, dar şi noi, motivându-ne astfel să continuăm. 

 Înţelegerea  reţelelor recunoaşterii, strategice şi afective, precum şi relaţiile dintre acestea, ne pot ajuta să apreciem atât diferenţele pe care fiecare individ le aduce în

procesul învăţării- precum şi nevoia de flexibilitate in „ ce-ul ”, „ cum-ul ”, şi „ de ce -ul ” învăţării (Hall, T.E., Meyer, A., Rose, D.H., 2012). 

  

Impresia generală survenită din imaginile computerizate ale creierului uman este că învăţarea pare a fi variată. Dacă luăm recunoaşterea ca exemplu, nu există un singur

centru de recunoaştere în creier, ci mai multe arii care gestionează diferitele aspecte ale recunoaşterii. Tehnicile de imagistică ale creierului uman ne dezvăluie că învăţăm

despre mişcarea, forma, orientarea, culoarea unui obiect utilizând diferite zone ale reţelei de recunoaştere ( Tootel et al., 1995; Wallis &Bulthoff, 1999 apud Rose, H.,

Meyer, A., Hitchcock, C., 2006).  În mod similar, creierul noastru procesează cuvântul carte în  regiuni diferite când acesta este prezentat tipărit versus vorbit, şi folosim o

arie complet diferită a creierului pentru a compune cuvântul carte pentru vorbire ( Kent, 1998; Petersen, Fox, Posner, Mitun&Raichle, 1998 apud Rose, H., Meyer, A.,

Hitchcock, C., 2006). Studiile legate de imagistica creierului ne dezvăluie şi faptul că citirea este rezultatul interacţiunii dintre multiplele arii ale creierului gestionând

diferite tipuri de procesare (Nichelli et al., 1995 apud Rose, H., Meyer, A., Hitchcock, C., 2006). De exemplu, o arie este necesară în discriminarea fonturilor, alta pentru

procesarea gramaticii, alta pentru interpretarea înţelesului, şi o alta pentru interpretarea moralei unei poveşti. 

            Aspectele diferite ale învăţării sunt distribuite de-a lungul numeroaselor regiuni ale creierului, fiecare regiune fiind cu precădere specializată în învăţarea aspectelor

specifice ale lumii. Fiecare dintre cele trei reţele ale învăţării au un număr larg de regiuni astfel distribuite să funcţionează în paralel, sau simultan, pentru coordonarea

sarcinii complexe a învăţării. Astfel, până şi cea mai simplă sarcină activează regiuni multiple în reţelele  învăţării. Schema activităţii de-a lungul diferitelor regiuni depinde

de sarcină- un set diferit de regiuni este activ atunci când ascultăm un discurs sau o simfonie, de exemplu. Mărimea relativă a regiunilor şi amplasamentul lor poate diferi de

la o persoană la alta, şi pentru o sarcină dată fiecare creier expune o hartă unică a activităţii sale, distinctă de a altora prin setul precis de regiuni implicate ( Schlaug, Jancke,

Huang, &Steinmetz, 1995  apud Rose, H., Meyer, A., Hitchcock, C., 2006). 

            O alta idee rezultată din studiile privind imagistica creierului uman este harta schimbărilor activităţilor pe măsură ce o persoană învaţă. Cercetările recente ne arată că
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novicii şi experţii folosesc seturi foarte diferite de regiuni ale creierului pentru a realiza aceeaşi sarcină. De exemplu, atunci când un pianist profesionist şi un non-muzician

realizează aceeaşi sarcina de atingere cu degetul a unei clape, modul în care se realizează distribuirea activităţii pe regiuni din creier este destul de diferită ( Hund-

Georgiadis& von Cramon, 1999 apud Rose, H., Meyer, A., Hitchcock, C., 2006). Atât intensitatea activităţii creierului cât şi setul de regiuni implicate pot varia în funcţie de

nivelul de experienţă a sarcinii de învăţare ( e.g., Shaywitz, 2003; Rose, H., Meyer, A., Hitchcock, C., 2006). 

            Noile tehnologii de imagistică a creierului uman ne permit chiar să vedem creierul pe măsură ce elevii dezvoltă expertiză, precum şi trecerea de la utilizarea unui set

de regiuni către altele. Noile tehnologii ne-au arătat că mărimea regiunilor de învăţare poate creşte (iar altele să se diminueze ) odată cu experienţa, chiar şi la adulţi ( Karni

et al., 1995; Merzenich&Jenkins, 1995; Petersen, van Mier, Fiez, &Raichle, 1998; Raichle et al., 1994 apud Rose, H., Meyer, A., Hitchcock, C., 2006). De exemplu, creierul

este capabil să generalizeze, cheltuind mai puţin efort cu procesarea cerinţelor unei sarcini similare, cu care s-a mai confruntat înainte de mai multe ori. Întrucât creierul este

extrem de impresionabil şi plastic, repetiţia şi exerciţiul produc schimbări nu doar la nivelul comportamental sub forma unei performanţe îmbunătăţite, dar şi la nivel

neuronal. 

            Aceste noi cercetări legate de funcţionarea creierului au lansat noi idei asupra conceptului de învăţare, dezvăluind nu una, două sau trei capacităţi de generalizare ale

învăţării, ci diferite multe funcţii şi procese distribuite la nivelul învăţării  în acelaşi creier, toate putând fi diferite de la o persoană la alta, dar şi în funcţie de experienţa

individuală. Mai mult decât atât, devine din ce în ce mai clar faptul că fiecare creier uman diferă de la o persoană la alta nu doar sub aspectul abilităţii generale             

(coeficient de inteligenţă), dar şi în diferite abilităţi specifice. O consecinţă a acestui lucru este că elevii pe care îi considerăm ca fiind cu dizabilităţi, ca urmare a

deficienţelor pe care le observăm într-o anumită arie,  pot avea de fapt puncte forte în alte arii.  În acelaşi context, o  imensitate de diferenţe apar şi între elevii anterior

etichetaţi ca fiind „tipici”, de exemplu diferenţe sesizate în abilităţile de recunoaştere a modelelor, conceptelor, şi informaţiei; diferenţe între abilităţile strategice şi de

procesarea a informaţiei, precum şi variaţii în implicarea şi motivaţia pentru învăţare. 

            Clasificările pe care le-am utilizat de-a lungul timpului contrazic un spectru mult mai elaborat al abilităţilor de învăţare decât este tipic asumat într-o clasă.

Continuând munca de pionierat al lui Gardner şi a altora, cercetarea continuă să ne arate că nu există un elev tipic cu un număr limitat de variante, ci o varietate de elevi, atât

de mulţi precum interacţiunile dintre regiunile creierelor noastre ( Gardner, 1983, 1999; Gevins& Smith, 2000 ; Habib, McIntosh, &Tulving, 2000; Rypma& D Esposito,

1999 apud Rose, H., Meyer, A., Hitchcock, C., 2006). 

            

            Revelaţia cea mai clară şi importantă ce decurge din cercetările din domeniul funcţionării creierului este că nu există elevi „obişnuiţi”. Categoriile de elevi –

deştepţi / mediocrii, cu dizabilităţi / fără dizabilităţi, neurotipici sau nu- reprezintă o simplificare grosieră  care nu reflectă realitatea. Etichetând elevii în acest mod,

omitem calităţi subtile şi importante ( Rose& Meyer, 2002, p.38 apud Rose, H., Meyer, A., Hitchcock, C., 2006). 

  

            În plus, utilizarea tehnologiei informaţiei în instruire ne-a demosntrat faptul că elevii care sunt catalogaţi ca fiind cu dificultăţi de învăţare în cadrul unui mediu de

învăţare bazat doar pe materiale text  nu sunt aceeaşi indivizi evaluaţi cu dificultăţi de învăţare într-un mediu de învăţare bazat pe materiale audio şi video.  Astfel de

revelaţii din neuropsihologia învăţării împart vechile considerente asupra „dizabilităţii” şi „abilităţii” creând noi descriptori ce recunosc în mod explicit interacţiunea

elevului cu mediu în definirea punctelor forte şi a celor tari. 

            În acest context, profesorii încep să observe din ce în ce mai mult punctele forte ale elevilor cu dizabilităţi - de exemplu capacitatea extraordinară de memorie vizuală

a unui elev cu autism, aptitudinile vizuale/artistice forte ale unui elev cu dislexie, sau capacitatea extraordinară de a recunoaşte expresiile faciale ale unui individ cu afazie.

Mulţumită acestor noi tehnologii, putem aprecia mult mai mult unicitatea fiecărui elev şi importanţa  considerării nevoilor şi puncte forte ale fiecăruia. 
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Modelul ludic de învățare a substantivului 
 

Rezumat: Acest articol prezintă exemple de activități pentru învățarea substantivului la elevii cu deficiențe mintale. Articolul dorește să fie un exemplu de bună practică nu

numai pentru profesorii din învățământul special ci și pentru profesorii din învățământul de masă, care deși nu au fost formați să predea elevilor cu deficiențe sunt puși în

situația de a adapta conținutul materiei pentru această categorie de elevi. 
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Cuvinte cheie: substantiv, invatamant special, ludic, metodă didactică; 

Modelul ludic de învățare presupune perceperea directă cu ajutorul simțurilor a obiectelor din mediul înconjurător, pentru a se trece treptat la învățarea de către copil a

felului cum sunt utilizate obiectele și cum se numesc (Păunescu și colab., 1982, p.160). 

Substantivul este o parte importantă în lexicul limbii române, majoritatea cuvintelor folosite în vorbirea curentă fiind substantive. În procesul de dezvoltare a vocabularului

sunt introduse mai întâi substantivele, urmate de adjective. Elevii cu deficiențe mintale întâmpină dificultăți în definirea unor noțiuni, motiv pentru care deși utilizează

substantivele în comunicarea cotidiană, nu vor putea oferi o definiție. Deficienții mintali definesc indicând funcția sau utilitatea. Atunci când sunt întrebați, de exemplu ce

este un măr, ei nu vor răspunde ”un măr este un fruct” ci ”un măr este de mâncat”. Această tendință se întâlnește și la elevii tipici, fără tulburări în dezvoltare. Având în

vedere această particularitate a elevilor deficienți mintal o definiție a substantivului ar putea face referire la utilitatea lui. ”Cuvintele prin care ne exprimăm (vorbim) sunt

substantive. Dar nu toate cuvintele poartă acest nume ci doar ființele (oameni, animale), lucrurile/obiectele, stările sufletești, fenomenele naturii.” În această etapă elevii

pot primi imagini sub formă de cărți de joc ale obiectelor, ființelor, pe care să le denumească. Este recomandat ca în această etapă să se folosească cât mai multe imagini, pe

categorii. Acest joc se poate realiza individual dar și în grup, atât în grup mic (grupul de elevi pentru educație remedială), cât și în grupul lărgit (clasa de elevi). În clasă,

elevii pot fi împărțiți pe echipe și fiecare echipă poate primi un set de cărți cu o anumită categorie care la rândul ei se poate împărți în două subcategorii (animale-sălbatice,

domestice, acvatice/terestre, din junglă/din pădure, fructe-exotice/autohtone, de culoare roșie/galbenă, obiecte- din dormitor/din baie/din bucătărie, fenomene ale naturii-

întâlnite iarna/vara, stări sufletești-pozitive/negative, mijloace de transport-aeriene/subterane/terestre etc). Cărțile vor fi amestecate, sarcina elevilor fiind să denumească și

să sorteze după criteriile stabilite. În funcție de vârsta, posibilitățile lor de învățare, elevii pot fi lăsați singuri să descopere criteriul de clasificare. Sarcina se poate realiza

contratimp, sub formă de concurs, iar la final un raportor al grupului să prezintă împarțirea pe subcategorii. Se amintește că aceste cuvinte pe care le folosim sunt

substantive. În acest joc poate fi integrat și elevul cu deficiențe din clasă. Prin această modalitate, elevii vor reține mai ușor cuvintele ce denumesc substantive, se dezvoltă

spiritul de echipă, competiția, vor asocia lecția cu o activitate plăcută. Se pot folosi de asemenea imagini-substantive din două piese, sarcina fiind să găsească perechea și să

recompună imaginea. Se dezvoltă în acest mod concentrarea atenției, formarea percepțiilor (imaginea de ansamblu). Dezavantajul acestei metode este costul materialelor,

dar care o dată confecționate pot fi refolosite. 

Modelul ludic de învățare a substantivului poate crește ca dificultate atunci când dorim să-i învățăm pe elevi tipul substantivului, genul, numărul. Un joc pentru

identificarea substantivelor proprii poate fi ”Să ne cunoaștem!”. Elevii sunt rugați să se prezinte (numele, numele părinților, strada unde locuiesc, numele orașului, județului,

țării, strada unde se află școala etc) de fiecare dată, accentuându-se că acestea sunt substantive proprii. 

Elevii cu deficiențe mintale întâmpină dificultăți în folosirea corectă a substantivului în funcție de gen și număr. Modelul ludic propune plecarea de la suportul concret

pentru a se înțelege noțiunea de număr singular și plural. Opoziția ”un-mai multe” se poate arată prin jocul „Cine are mai multe bomboane?. Elevii primesc fie o bomboană,

fie mai multe. Fiecare elev va trebuie să spună câte bomboane a primit ”Eu am o bomboană/Eu am mai multe bomboane”- singular/plural. Se poate generaliza cu cât mai

multe obiecte (creioane, jetoane). De la concret se poate trece la imagini, imagine cu un singur obiect, imagine cu mai multe obiecte. 

Opoziția de gen se realizează prin perceperea de către copii a diferenței ”un-o”. Și în această etapă se pot utiliza carduri cu ființe puse în opoziție: un doctor-o doctoriță, un

băiat-o fată, un elev-o elevă. Pe echipe, în grupul lărgit, elevii pot avea sarcina de a grupa cardurile-substantive, în funcție de gen și/sau număr. Mai dificil pentru elevii cu

deficiențe mintale este înțelegerea genului neutru. Pentru a înțelege genul neutru se pot face exerciții, pornind de la imagini-substantive de gen feminin, masculin și neutru,

numărul plural. Fiecare elev primește trei carduri cu substantive la toate genurile, numărul plural. Profesorul spune cu voce tare modalitatea de identificare a genului

(numărăm câte obiecte avem în imagine). De exemplu, un elev poate avea o cană/două cani- genul feminin, un altul poate avea un copac, doi copaci- genul masculin, iar un

altul un castron, două castroane- genul neutru). Se evidențiază faptul că genul neutru împrumută și de la feminin și de la masculin). După ce se consolidează această

modalitate de identificare a genului prin numărare se pot folosi imagini la numărul singular, copiii fiind nevoiți să numere în gând și să ridice, de exemplu la cerința

profesorului imaginile-substantive, genul masculin. Ceilalți elevi se uită la imaginea ridicată de vecini și cine nu a ridicat corect poate fi exclus din joc. 

Un joc pentru consolidarea celor învățate care îmbină modelul ludic cu modelul acțional mixt (conceptualizare fără obiect concret) este ”Adevărat sau fals?”. ”Scaunul este

un substantiv propriu?”,”Vânzătoare este genul masculin”. Elevul trebuie să spună adevărat/fals. Acest joc se poate face contratimp, pe echipe, numărându-se răspunsurile

corecte ale fiecărei echipe. Dacă elevul întâmpină dificultăți se pot pune întrebări suplimentare ”Scaunul este ființă sau obiect?”. 

Modelul ludic de învățare a substantivului se poate utiliza de către învățători, profesori atât din învățământul special, cât și din învățământul de masă, exercițiile propuse în

cadrul acestui model de învățare putând fi adaptate în funcție de particularitățile elevilor, timpul disponibil și creativitatea cadrului didactic. 
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Școala Gimnazială „Moise Vasilescu” sat Olteni, comuna Teișani

 

MICUL PRINȚ ȘI ,,CHIMIACOOL” 

 

-teatru educațional- 

 

        Rezumat: Cu această piesă am dorit să responsabilizez copiii în formarea unor abilități de viață, deprinderi și atitudini pozitive. Profesor de chimie fiind, pornesc de

la ideea că totul în jur este  într-o continuă mișcare și transformare. Dacă reușim să trăim în armonie cu noi înșine și cu cei din jur, nimic nu este imposibil, așa cum nu a

fost o utopie să fac să prindă viață lumea Micului Prinț. A-i învăța pe copii cum să se adapteze lumii contemporane, păstrându-și nealterate mintea și sufletul, a devenit o

problemă majoră a unui dascăl. Teatrul educațional m-a determinat să consider latura creativă ca pe un pilon de bază al procesului instructiv-educativ. 

Cuvinte cheie: experimente, laborator, Pământ, Micul Prinț, ChimiaCool, floare, viață 

ELEV 1 –Cine crezi că a fost primul om de știință? 

ELEV 2 – Omul primitiv, cel care a folosit pentru prima dată focul. 

(Apare un copil îmbrăcat sumar, cu o piele de oaie în jurul taliei, care lovește două pietre de cremene și ,,aprinde,, câteva vreascuri.) 

ELEV 1 – A existat și o primă chimistă… 

ELEV 2 – O știe toată lumea, este Marie Curie. 

ELEV 1 – Nuuu. Prima chimistă din istorie a fost considerată a fi o femeie care se îndeletnicea cu     fabricarea parfumurilor. Se numea Tapputti și a apărut menționată într-o

scriere cuneiformă din zona Messopotamiei, în mileniul II î.Hr. 

(Apare o fată acoperită cu un cearceaf, cu picioarele goale, care îi parfumează pe cei din jur). 

ELEV2 – Paracelsus, considerat ca fiind una dintre cele mai pitorești figuri ale Renașterii, spunea că cele trei lucruri importante  aflate la originea Universului, sunt sarea,

sulful și mercurul. 

ELEV 1 – Da. Ele se regăseau în om sub forma spiritului, sufletului și trupului. 

ELEV 2 – Off, am obosit. Hai să vedem ce face Micul Prinț. 

(Apar Micul Prinț și Geograful care ține în mână un binoclu) 

Micul Prinț - Desenează-mi o oaie! 

Geograful – N-am timp de lucruri copilărești! 

Micul Prinț - De ce, ai treabă? Ce faci? 

Geograful – Caut locurile unde sunt mările, râurile, munții. 

Micul Prinț - Chiar și vulcanii? Și eu am pe planeta mea trei vulcani, dar sunt stinși. 

Geograful – Vrei să-ți  demonstrez cum erupe un vulcan pe Pământ? Folosesc o machetă, săpun lichid, oxid de cupru și oxid de fier, apă oxigenată și soluție de iodură de

potasiu. 

(Își pune un halat și efectuează experimentul) 

Micul Prinț - Chiar ai reușit! Dar privește, vine cineva. 

Geograful -  O să îi învălui într-o ceață deasă, poate se sperie. Așa… Folosesc amoniac și acid clorhidric. 

(Face experimentul) 

(Se apropie un grup de copii. Micul Prinț mișcă  degetele, ținând mîinile orizontal în față-formula de salut de pe planeta lui.) 

Micul Prinț - Voi cine sunteți? 

ECO 1 – Noi facem parte din grupul ,,ChimiaCool,,. Vrei să te învățăm câteva lucruri interesante? 

Micul Prinț  - Ce mă bucur! O să vă iau pe planeta mea și o să vă arăt floarea și vulpea și… 

ECO 2 – ,,Vorba multă, sărăcia omului,,. Să vedem dacă poți să citești ce scrie pe hârtiile mele. 

Geograful – Nu-i frumos să vă bateți joc. Sunt niște foi albe. 

ECO 2 – Nu și dacă folosești cerneală invizibilă din nitrat de argint sau fenolftaleină cu amoniac. 

(Arată hârtiile pe care se vede scris CHIMIA=VIAȚĂ /,,CHIMIACOOL ,,) 

ECO 1 – Eu știu să fac să dispară un pahar, doar cu apă, ulei, două pahare mari și două mici. 

(Urmează experimentul) 

ECO 3 – Poate îți este foame. Un sandwich lichid îți fac, sper să îți fie pe plac, cu miere, apă, șampon, ulei, mănânci, privești, sau bei. Cum vrei! În funcție de densitate,

substanțele se așează unele sub altele. 

(Urmează experimentul) 

Micul Prinț - Știți multe lucruri interesante, dar eu trebuie să plec, mă așteaptă prietena mea, floarea. Este singură. Ce-o fi făcând? Poate plânge… sau poate numără

stelele… Oare dacă o să cadă o stea, ea o să se sperie? 
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Geograful – Meteoriții sunt bucăți de rocă ce se rostogolesc în jurul Soarelui și în spațiu. Când trec prin atmosfera Pământului, ard. Nu te teme, nu este nimic periculos.

Floarea ta este în siguranță. 

ECO 2 – Uite, ca să înțelegi. Am o sticlă cu apă, care reprezintă atmosfera terestră și o tabletă efervescentă, ce seamănă cu un meteorit. Când îi dau drumul, se fragmentează

în bucăți din ce în ce mai mici, pe măsură ce se apropie de fundul sticlei, adică de suprafața Pământului. 

(Face experimentul) 

ECO 3 – Uite, eu așez pe un suport o lumânare aprinsă, pe care o acopăr cu un pahar. După puțin timp, flacăra se stinge, pentru că se consumă oxigenul din pahar. Oxigenul

este gazul care întreține arderea. 

Tot grupul – Apa, aerul și lumina sunt cei trei prieteni care nu ne-au trădat niciodată. 

Micul Prinț - Aveți dreptate. Viața nu poate exista fără ei. Am si eu floarea mea, pe care trebuie să o îngrijesc. Eu sunt răspunzător pentru ea, așa cum voi sunteți

răspunzători pentru Pământ. Rămâneți cu bine, dar pregătiți-vă să-mi vizitați planeta. Vă aștept cu mare drag. 

  

Bibliografie: F.Zweifel, 365 de experimente științifice simple, Editura Aquila 2005
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